
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 151/2014

O MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS - MG, através da Secretaria Municipal de Educação,
torna público, para conhecimento de todos, que fará realizar licitação para AQUISIÇÃO
DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E PLAYGROUND, conforme Anexo I, cujo edital se
encontra à disposição dos interessados para aquisição até as 13:30 horas do dia 15 de
janeiro de 2015, na Diretoria de Compras e Contratos da Prefeitura Municipal de Pará de
Minas, situada na Praça Afonso Pena, n.º 30, Centro.

A licitação, do tipo MENOR PREÇO, será procedida na modalidade de PREGÃO.

A licitação se subordina aos ditames contidos na Lei Federal nº  10.520/2002 e
subsidiariamente à Lei Federal n.º  8.666/1993, com suas alterações posteriores,  bem
como o Decreto Municipal  n.º  3.578/2003 e suas alterações, sendo que as despesas
decorrentes do presente certame correrão à conta de dotação própria do orçamento
vigente da Prefeitura Municipal.

No presente processo, é garantido às microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais que participarem do certame tratamento diferenciado e
simplificado, nos termos do artigo 49 da Lei Complementar  n.º 123/2006, com suas
alterações posteriores e Lei Municipal n.º  5.142/2011, desde que preenchido e
apresentados o modelo constante do Anexo V deste Edital (Declaração de
Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte
ou Microempreendedor Individual) e a  Certidão Simplificada expedida pela Junta
Comercial de seu domicílio, conforme o artigo 8º da Instrução Normativa n.º 103/2007 do
Departamento Nacional de Registro do Comércio.

O julgamento iniciar-se-á às 14:00 horas do dia 15     de janeiro   d  e   2015 no edifício-sede
da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, no endereço constante no preâmbulo deste
Edital, onde o Pregoeiro Oficial dará início à sessão de pregão. 

Pará de Minas-MG, 30 de dezembro de 2014.

Anderson José Guimarães Viana 
Pregoeiro Oficial

Valéria Assis Mendonça
Secretária Municipal de Educação

Renato Vasconcelos de Melo 
Secretário Municipal de Gestão Pública

Antônio Júlio de Faria
Prefeito Municipal
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PREGÃO     N.º     151  /2014
PROCESSO     LICITATÓRIO     (PRC)      N.º     1660  /  2014

O Município de Pará de Minas - MG, mediante o Pregoeiro Oficial designado
pela Portaria  n.º 12.218  de  27  de dezembro  de 2013, Sr. Anderson José Guimarães
Viana, torna público, para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na
modalidade PREGÃO.

A abertura da sessão será às 14  :00     horas,     do     dia 15/01/2015, quando
serão recebidos os documentos para credenciamento dos representantes das
sociedades licitantes e, após, serão recebidos os envelopes de proposta e
documentação relativos à licitação.

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente a Lei
Federal n.º  10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações,
bem como o Decreto Municipal n.º 3.578/03, e demais normas e condições estabelecidas
neste instrumento convocatório.

I   –   DO     OBJETO

1.1 – O objeto da presente licitação é a contratação de sociedade(s) e/ou empresário (s)
para FORNECIMENTO  DE    MOBILIÁRIOS,  EQUIPAMENTOS  E  PLAYGROUND,
conforme discriminado no Anexo I deste Edital.

1.2 – Integram este Edital os seguintes anexos:

a) Anexo I – Discriminação do objeto do certame, proposta comercial;
b) Anexo II – Minuta de Contrato;
c) Anexo III – Declarações conjuntas, sendo: 

c.1) Declaração para fins do disposto do inciso V, do artigo 27 da Lei nº 8.666/93;
c.2) Declaração atestando o conhecimento e aceitação de todos os termos do edital e
seus anexos; 
c.3)  Declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todos os
impostos, taxas e encargos devidos, bem como quaisquer outras despesas diretas e
indiretas incidentes na execução do objeto licitado;

d) Anexo IV – Modelo de Procuração;
e) Anexo V –  Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual;
f) Anexo VI –  Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de
habilitação, conforme estabelecidos no instrumento convocatório;
g) Anexo VII – Tabela de Preço médio orçado pelo Município.

II   –   DA     IMPUGNAÇÃO     DO     ATO     CONVOCATÓRIO

2.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente
ato convocatório.

2.2 – Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, serão publicadas as alterações
decorrentes e, caso necessário, designar-se-á nova data para apresentação das
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propostas.

2.3 – As solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnações deverão
observar os seguintes requisitos:

a) Serem datilografados ou digitados e devidamente fundamentados;
b) Serem assinados por representante legal do licitante;
c) Serem devidamente protocolizadas na Diretoria de Compras e Contratos da Prefeitura
Municipal de Pará de Minas, situada na Praça Afonso Pena, n.º 30 – Centro.

III   –   DA     PARTICIPAÇÃO

3.1 – Poderão participar deste pregão as sociedades e/ou empresários:

3.1.1 – estabelecidos (as) no país, que satisfaçam as condições e disposições contidas
neste edital e anexos;

3.2 – Os licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no preâmbulo deste
edital, 02 (dois) envelopes devidamente fechados, contendo no envelope n.º 1 sua
proposta comercial, conforme solicitado na cláusula V deste edital, e no envelope n.º 2 a
documentação comprobatória da habilitação solicitada na cláusula VII deste edital, sendo
que, ambos deverão conter, na parte externa, além da razão social, CNPJ, endereço e
telefone, os seguintes dizeres:

Prefeitura Municipal de Pará de Minas - MG
Razão Social e inscrição no CNPJ

Envelope n.º 1 - PROPOSTA COMERCIAL
Processo Licitatório (PRC) n.º 1660/14 

Pregão n.º 151/2014

Prefeitura Municipal de Pará de Minas - MG
Razão social e inscrição no CNPJ

Envelope n.º 2 – DOCUMENTAÇÃO
Processo Licitatório (PRC) n.º 1660/14 

Pregão n.º 151/2014 

3.3 – Não será admitida nesta licitação a participação de sociedades e/ou empresários:

3.3.1 – em recuperação extrajudicial, judicial ou em processo de falência, sob concurso
de credores, em dissolução ou em liquidação;

3.3.2 – que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública
suspensos ou por esta tenham sido declarados inidôneos;

3.3.3 – que estejam reunidos em consórcio e sejam controlados, coligados ou subsidiários
entre si, qualquer que seja a sua forma de constituição; e

3.3.4 – estrangeiros (as) que não funcionam no país.

3.4 – A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do
licitante que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis.
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3.5 – O  presente edital está sujeito a eventuais alterações, que serão devidamente
publicadas da mesma forma que o original, devendo as sociedades e/ou empresários
interessados acompanhar, via internet  pelo  site:  http://parademinas.mg.gov.br/, todo o
trâmite licitatório até a data de abertura do certame.

3.6 – A Sessão de Licitação será composta de 3 (três) fases preclusivas: 

a) Representação/credenciamento; 
b) Julgamento das Propostas; e
c) Habilitação. 

OBS.:     O     licitante     que     não     cumprir     com     as     exigências     de     cada     uma     das     fases     ficará
impedido     de     participar     da     fase     seguinte.

IV   –   DA     REPRESENTAÇÃO     E     DO     CREDENCIAMENTO

4.1 – O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro Oficial
por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a
participar deste procedimento licitatório, venha a responder por seu representado,
devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a carteira de
identidade ou outro documento equivalente; não serão aceitos credenciamentos por
remessa postal ou outro.

4.1.1 – Aberta a sessão, estando presente o sócio administrador, dirigente da sociedade
ou empresário individual, deverá este apresentar cópia do respectivo contrato social,
estatuto ou requerimento de empresário, no qual estejam expressos seus poderes para
assumir obrigações decorrentes de tal investidura sob pena de não credenciamento.

4.1.2 – Estando presentes os  representantes das sociedades e/ou empresários
proponentes, deverão estes estar devidamente documentados por instrumento público de
procuração ou instrumento particular de procuração com firma reconhecida e poderes
para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome da proponente, conforme modelo constante do Anexo IV.

4.2 –  No caso de apresentação de instrumento de procuração, deverá ser apresentado
também cópia do Requerimento de Empresário, Estatuto ou Contrato Social do licitante.

4.3 – No  caso de apresentação de instrumento público de procuração em nome da
pessoa jurídica (licitante), fica dispensada a apresentação de cópia do requerimento de
empresário, estatuto ou contrato social da sociedade e/ou empresário para fins de
credenciamento.

4.4 – O proponente deverá apresentar declaração dando ciência que cumpre plenamente
os requisitos de habilitação nos termos do art. 4º, inc. VII, da Lei nº 10.520/02, conforme
modelo constante no Anexo VI.

4.5 – Os documentos apresentados para credenciamento deverão ser originais ou cópias
autenticadas por cartório competente ou pela Comissão Permanente de Cadastro da
Prefeitura Municipal de Pará de Minas.

4.6 – As sociedades e/ou empresários que não atenderem as condições previstas nesta
cláusula não estarão credenciados para o presente certame.
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V   –   DA     PROPOSTA     COMERCIAL   –   ENVELOPE     N.º     1

5.1 –  O envelope n.º 01 –  PROPOSTA COMERCIAL, deverá conter em seu interior,
obrigatoriamente e sob pena de desclassificação do licitante, o seguinte:

a) Proposta original devidamente preenchida contendo o código de validação de acordo
com o arquivo de dados fornecido pela Prefeitura de Pará de Minas. A licitante
participante deverá trazer um pen-drive para a gravação dos arquivos, que será devolvido
após validação da proposta;

a.1) A proposta original com o código de validação deverá ser impressa somente uma
vez, e em nome do licitante participante, sob pena do não reconhecimento do código no
Sistema da Prefeitura de Pará de Minas e consequente desclassificação; 

b) A proposta deverá ser apresentada em papel impresso e no pen-drive;

c) Os preços cotados pelos licitantes deverão possuir, no máximo, 02 (duas) casas
decimais;

d) Caso sejam cotados preços com 03 (três) ou mais casas decimais, estas serão
desconsideradas sem que haja qualquer arredondamento, a maior ou a menor; 

e) Prazo de validade da proposta que deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias a
contar da data de sua apresentação;

f) a marca dos itens cotados, sob pena de desclassificação.

5.2 – O licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito ao
Pregoeiro  Oficial, antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro Oficial.

5.3 – Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.4 – A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto será
interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo o licitante pleitear
acréscimo após a abertura das propostas. 

VI   –   DO     JULGAMENTO     DAS     PROPOSTAS

6.1 –  A abertura dos envelopes obedecerá ao rito ordinário previsto na Lei Federal n.º
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93, bem ainda o Decreto Municipal
n.º 3.578/03, com suas alterações posteriores, e demais normas e condições
estabelecidas neste edital.

6.2 – Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o MENOR PREÇO
POR ITEM.

6.3 – Aos licitantes que apresentarem a proposta de menor preço e aos licitantes com
propostas de preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, ou ainda, não havendo
pelo menos 03 (três) proponentes com ofertas nas condições definidas anteriormente, às
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autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), será dada a oportunidade de
oferecerem lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, objetivando
a obtenção da melhor proposta, conforme disposto nos incisos VIII e IX, do art. 4.º da Lei
Federal 10.520/02.

6.4 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente às penalidades constantes da Cláusula XVI deste edital.

6.5 – Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas,
exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM.

6.6 – O Pregoeiro  Oficial examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor
apresentado pelo primeiro classificado, conforme definido neste edital, decidindo
motivadamente a respeito.

6.7 – Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias
pelo licitante que a tiver formulado, com base nos dados cadastrais, bem como
documentação apresentada na própria sessão.

6.8 –  Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto pelo Pregoeiro Oficial.

6.9 – Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências
editalícias, o Pregoeiro  Oficial examinará as ofertas subsequentes, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda todas as exigências editalícias,
sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto desta
licitação.

6.10 – Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo
Pregoeiro  Oficial e licitantes presentes, ressaltando-se que poderão constar ainda as
assinaturas dos membros da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito.

6.11 – Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos
neste edital, a proposta será desclassificada.

6.12 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste
edital.

6.13 – A desistência pelo licitante de apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro  Oficial, implicará na exclusão daquele da etapa de lances verbais e na
manutenção do último preço apresentado pelo licitante para efeito de ordenação das
propostas.

6.14 – Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

6.15  – Nas  licitações  será  assegurada,  como  critério  de  desempate,  preferência  de
contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor
individual. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual sejam
iguais  ou  até  5%  (cinco  por  cento)  superiores  à  proposta  mais  bem  classificada.  O
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disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial  não tiver sido
apresentada  por  microempresa,  empresa  de  pequeno  porte  ou  microempreendedor
individual.

VII   –   DA     DOCUMENTAÇÃO   –   (ENVELOPE     N.º     2)

7.1 – O envelope n.º 02 - DOCUMENTAÇÃO, deverá conter os seguintes documentos,
sob pena de inabilitação:

a) Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, acrescido
pela Lei nº 9.854/1999, conforme ANEXO III;

b) Declaração da não ocorrência de fato impeditivo à sua habilitação, após a emissão do
Certificado de Registro Cadastral (CRC), para o caso de apresentação de CRC de outro
órgão ou entidade pública;

c) Declaração constante do ANEXO III, devidamente assinada, atestando o conhecimento
e aceitação de todos os termos do edital e seus anexos;

d) Declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todos os impostos,
taxas e encargos devidos, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas
incidentes na entrega do objeto licitado, conforme ANEXO III;

e) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor do licitante, devidamente
registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no caso sociedade por ações,
acompanhados de documentos de eleição de seus administradores;

f) Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, no caso de
sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

g) Certidão de Regularidade de Contribuições Previdenciárias expedida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil; 

h) Certidão de Regularidade expedida pela Caixa Econômica Federal relativa ao Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

i) Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante;

j) Certidão de Regularidade da Receita Federal expedida pela Receita Federal;

k) Certidão de Regularidade Quanto à Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional;

l) Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Estadual;

m) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

n) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou verificada a existência de débitos garantidos por
penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, será expedida Certidão Positiva de
Débitos  Trabalhistas  em  nome  do  interessado  com  os  mesmos  efeitos  da  Certidão
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Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) (redação dada pela Lei Federal nº12.440/2011);

7.2 – Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou pela Comissão
Permanente de Cadastro da Prefeitura Municipal de Pará de Minas.

7.2.1 – Não serão aceitas cópias ilegíveis e que não ofereçam condições de leitura das
informações nelas contidas pelo Pregoeiro Oficial e pelos membros da equipe de apoio.

7.3 – O CRC do Município de Pará de Minas devidamente atualizado substituirá todos os
documentos relacionados no item 7.1, com exceção daqueles referidos nas alíneas “a”,
“c”, “d”, “o”, “p”, “q” e “r”.  

7.4 – O CRC emitido por outro órgão ou entidade pública substituirá apenas o documento
relacionado na alínea “f” do item 7.1.

7.5 –  Para os documentos que não especificarem prazo de validade, considerar-se-á o
prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão, exceto para os constantes
das alíneas “e”, “f” e “m” do item 7.1.  

7.6 – As microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais
deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição.

7.7  – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das
microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, será
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do
Pregoeiro Oficial, a contar do momento em que se declarar o vencedor do certame, para
a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

7.8 –  A não regularização da documentação implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei. 

7.9  –  Havendo  erro material no conteúdo das declarações constantes do modelo do
Anexo III, o representante legal ou procurador do licitante, desde que presente no ato de
habilitação, poderá rerratificar  o teor e a veracidade das informações inseridas nas
referidas declarações apresentadas.

Obs.: Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão observar o seguinte:

a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) se o licitante for a matriz e a prestadora dos serviços/fornecedora for a filial, todos os
documentos deverão ser apresentados em nome da matriz e da filial;
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, por sua própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.”

VIII   –   DOS     RECURSOS

8.1 –  Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
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motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será dado o prazo de 03 (três) dias
para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a
correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.

8.2 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará em decadência do
direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial ao vencedor.

8.3 – Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro Oficial não terá efeito suspensivo.

8.4 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

8.5 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na
Diretoria de Compras e Contratos da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, localizado na
Praça Afonso Pena, n.º 30 - Centro – Pará de Minas – MG.

8.6 – Os recursos deverão observar os seguintes requisitos:

a) Serem datilografados ou digitados e devidamente fundamentados;
b) Serem assinados por representante legal do licitante;
c) Serem devidamente protocolizados no Setor de Protocolo, localizado no edifício-sede
da Prefeitura de Pará de Minas, situado na Praça Afonso Pena, n° 30, Centro.

IX   –   DA     ADJUDICAÇÃO     E     DA     HOMOLOGAÇÃO

9.1 – Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro Oficial adjudicará o objeto ao licitante
vencedor, competindo à autoridade competente homologar o procedimento licitatório.

9.2 – Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e
homologará o procedimento licitatório.

X   –   DAS     CONDIÇÕES     CONTRATUAIS

10.1 – Findo o procedimento licitatório, o licitante vencedor e o Município de Pará de
Minas celebrarão contrato de fornecimento, nos moldes da minuta constante do anexo II
deste edital, quando assim a lei o exigir.

10.2 – Se o licitante vencedor não comparecer dentro do prazo de 10 (dez) dias, após
regularmente convocado para receber a nota de empenho ou assinar o contrato, ensejará
a aplicação da multa prevista na Cláusula XVI deste edital.

10.3 – Não assinando o licitante vencedor a nota de empenho ou o contrato no prazo
estabelecido no item anterior, reservar-se-á ao Município de Pará de Minas o direito de
convocar os licitantes remanescentes, aplicando-se o disposto no art. 4º, inciso XXIII da
Lei Federal nº 10.520/02.

10.4 – Até a assinatura do contrato, a proposta do licitante vencedor poderá ser
desclassificada se o Município de Pará de Minas tomar conhecimento de fato
desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento.
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10.5 – Ocorrendo a desclassificação da proposta do licitante vencedor por fato referido no
item anterior, o Município de Pará de Minas poderá convocar os licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificação, de acordo com as disposições da Lei Federal n.º
10.520/2002.

10.6 – O contrato a ser firmado em decorrência desta licitação poderá ser rescindido a
qualquer tempo independente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais,
com base nos motivos previstos nos arts. 77, 78 e 79 da Lei Federal n.º 8.666/93.

10.7 – A associação do licitante vencedor com outrem, a cessão ou transferência parcial,
bem como a fusão, a cisão ou a incorporação, só serão admitidas quando apresentada a
documentação comprobatória que justifique quaisquer das ocorrências e com o
consentimento prévio e por escrito do Município de Pará de Minas e desde que não afete
a boa execução do contrato.

XI   –   DA     FISCALIZAÇÃO

11.1 – O Município de Pará de Minas, através de servidores lotados na Secretaria
Municipal  de  Educação, exercerá a fiscalização do contrato e registrará todas as
ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada ao
licitante vencedor, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, o que
em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva do licitante no que
concerne à execução do objeto do contrato.  

XII   – DA ENTREGA 

12.1 – Os materiais deverão ser entregues em até 12 (doze) dias após o recebimento da
ordem de fornecimento, no  endereço  a  ser  informado  pela  Secretaria  Municipal  de
Educação.

12.2 – O prazo estipulado no item anterior poderá ser alterado caso se configure alguma
das hipóteses elencadas no artigo 57 da Lei Federal de Licitações. 
 
12.3 – O Município de Pará de Minas-MG reserva-se o direito de não receber os materiais
em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o
contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93.

XIII   –   DO     REEQUILÍBRIO     ECONÔMICO-FINANCEIRO

13.1 – O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do licitante vencedor com
vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II
“d” da Lei Federal n.º 8.666/93.

13.1.1 –  As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis,
bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato.

XIV   –   DA     DOTAÇÃO     ORÇAMENTÁRIA

14.1 – Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta da(s)
seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
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0209.1012200012.189.339030-0324
0209.1012200012.189.449052-0331
0209.1030200222.194.339030-0390
0209.1030200222.194.449052-0394
0209.1030400272.116.449052-0402
0209.1030400272.195.449052-0406
0209.1030100222.192.339030-0750
0209.1030100222.192.449052-0751

XV   –   DO     PAGAMENTO

15.1 – O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a entrega efetivamente
realizada, conforme ordem de fornecimento, mediante apresentação, aceitação e atesto
do responsável pelo recebimento do objeto e apresentação da Nota Fiscal.

15.2 – Para a execução do pagamento de que trata o item anterior o licitante vencedor
deverá fazer constar na nota fiscal correspondente, emitida sem rasura e em letra bem
legível o nome do Município de Pará de Minas e a inscrição no CNPJ n.º
18.313.817/0001-85.

15.3 – A(s) nota(s) fiscal(is) correspondente(s) deverá(ão) ser entregue(s) pelo licitante
vencedor diretamente aos servidores lotados na Secretaria Municipal de  Educação que
somente atestarão a entrega do objeto e liberarão a(s) referida(s) nota(s) fiscal(is) para
pagamento, quando cumpridas pelo licitante vencedor todas as condições pactuadas.

15.4 – Havendo erro na(s) nota(s) fiscal(is) ou circunstância(s) que impeça(m) a
liquidação da despesa, aquela(s) será(ão) devolvida(s) ao licitante vencedor pela
Secretaria  Municipal  de  Educação  e o pagamento ficará pendente até que aquele
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não
acarretando qualquer ônus para o Município de Pará de Minas.

15.5 – O Município de Pará de Minas efetuará os pagamentos quando se tratar de verba
federal (convênios), obrigatoriamente por meio dos Bancos Oficiais, quais sejam, Caixa
Econômica Federal ou Banco do Brasil.

15.6 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por parte do Município de Pará de
Minas, desde que o licitante vencedor não tenha concorrido de alguma forma para tanto,
fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela Administração
Pública  Municipal, entre a data em que o pagamento é devido e a data do efetivo
pagamento, será de 6% (seis por cento) ao ano, calculada pro rata die.

XVI   –   DAS     SANÇÕES

16.1 –  Resguardados os procedimentos legais pertinentes, a Administração  Pública
Municipal aplicará penalidade(s) ao licitante vencedor conforme a seguir:

16.1.1 – multa, nas seguintes hipóteses e percentuais:

a) se convocado, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, deixar de assinar o
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instrumento contratual ou receber a nota de empenho, multa compensatória no percentual
de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato;

b) se deixar de entregar documentação, se apresentar documentação falsa ou diversa da
exigida no edital e na Legislação pertinente, ou se não mantiver sua proposta sem
justificativa aceita pela Administração Pública  Municipal, multa compensatória no
percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato;

c) se retardar a execução contratual, total ou parcialmente, multa de mora no percentual
correspondente a 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, calculada sobre o valor total
estimado do contrato, até o limite de 02 (dois) dias úteis;

d) se deixar de executar ou retardar a execução contratual, total ou parcialmente, além do
prazo de 02 (dois) dias úteis, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por
cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato ou sobre o valor correspondente
à obrigação que resta ser cumprida, conforme o caso;

e) se cometer falhas ou fraudes durante a execução do objeto, multa compensatória no
percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato.

16.1.2 –  na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal,
suspensão temporária de participar de licitação e de contratar com a Administração
Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

16.1.3 –  na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal,
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e
descredenciamento do CRC Municipal, se credenciado for, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade que aplicar a penalidade, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

16.1.4 – advertência por escrito, na hipótese de prática de atos de menor complexidade e
que não resulte prejuízo para a Administração Pública Municipal.

16.2 –  A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da
aplicação de outras, previstas na  Lei  10.520/02  e Lei 8.666/93, inclusive a
responsabilização do licitante vencedor por eventuais perdas e danos causados à
Administração Pública Municipal.

16.3 – A multa aplicada deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Pará de
Minas, junto à Secretaria Municipal  de Gestão  Fazendária via Tesouraria Municipal, no
prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da notificação enviada
pela Administração Pública Municipal.

16.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na
Prefeitura Municipal de Pará de Minas em favor do licitante vencedor, sendo que, caso o
valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

16.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e
por conveniência administrativa, mediante ato do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal.

16.6 –  As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
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16.7 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante
vencedor o contraditório e a ampla defesa.

XVII   –   DOS     DIREITOS     E     DAS     OBRIGAÇÕES     DAS     PARTES

17.1 – Dos direitos e das obrigações do MUNICÍPIO:

17.1.1 – O Município obriga-se a efetuar o pagamento de acordo com o disposto no item
15.1 e  após a apresentação da nota fiscal por parte do licitante vencedor, aceitação e
atesto do responsável pelo recebimento do objeto  e desde que cumpridas as demais
exigências e formalidades previstas em lei e neste edital;

17.1.2 –  O Município reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o  objeto
entregue em desacordo com o edital e com os instrumentos que o integram, podendo
rescindir o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n.º 8.666/93;

17.1.3 – O Município obriga-se a comunicar ao licitante vencedor, por escrito, toda e
qualquer ocorrência relacionada com o(s) produto(s) fornecido(s), fixando prazo para sua
correção.

17.2 – Dos direitos e das obrigações do LICITANTE VENCEDOR:

17.2.1 – O licitante vencedor obriga-se a fornecer, integralmente, o objeto em
conformidade com as regras estipuladas neste instrumento;

17.2.2 – O licitante vencedor é obrigado a substituir, de imediato e às suas expensas, o(s)
produto(s) em que se verificarem irregularidades;

17.2.3 – O licitante vencedor obriga-se a manter, durante toda a execução do objeto, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação; 

17.2.4 – O licitante vencedor fica responsável por todas as despesas necessárias ao fiel
cumprimento da execução do objeto  proposto, inclusive encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais;

17.2.5 – O licitante vencedor,  quando da entrega, deverá arcar com as despesas de
transporte e carga/descarga do objeto;

17.2.6 – O licitante vencedor ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos e supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado deste contrato;

17.2.7 – O licitante vencedor obriga-se a emitir notas fiscais com estrita observância das
disposições legais e fiscais.

XVIII   –   DAS     DISPOSIÇÕES     FINAIS

18.1 – O Município de Pará de Minas poderá cancelar de pleno direito a nota de empenho
que vier a ser emitida em decorrência desta licitação, bem como rescindir o respectivo
contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, desde que motivado
o ato e assegurado ao licitante vencedor o contraditório e a ampla defesa quando este:
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a) venha a ser atingido por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que
comprometam sua capacidade econômico-financeira;
b) for envolvido em escândalo público e notório;
c) quebrar o sigilo profissional;
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao público e
às quais tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições
estabelecidas pelo Município de Pará de Minas;
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que
a autorize.

18.2 – O Município de Pará de Minas poderá, por despacho fundamentado do Pregoeiro
Oficial e até a entrega da nota de empenho ou assinatura do instrumento contratual,
excluir qualquer licitante, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, sem que a esta
assista o direito de reclamar indenização ou ressarcimento, se chegar ao seu
conhecimento, em qualquer fase do processo licitatório, fato ou circunstância que
desabone a idoneidade do licitante.

18.3 – A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
ou anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.

18.4 – A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, sem prejuízo do disposto
no parágrafo único do art. 59 da Lei Federal 8.666/93.

18.5 – A apresentação da proposta implica, por parte do licitante, observação dos
preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional
aceitação de todos os termos e condições deste edital sendo responsável pela fidelidade
e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.

18.6 – Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, o
Município de Pará de Minas comunicará os fatos verificados ao Ministério Público para as
providências cabíveis.

18.7 – É facultada ao Pregoeiro Oficial ou à autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução
do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deva constar
no ato da sessão pública.

18.8 – As questões decorrentes da execução deste edital que não puderem ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Comarca de Pará de Minas
– MG, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

18.9 – Este edital será fornecido a qualquer interessado pela Diretoria de Compras e
Contratos, situado na Praça Afonso Pena, n.º 30 Centro, na cidade de Pará de Minas –
MG e pelo site: http://parademinas.mg.gov.br/.

18.10 – Qualquer pedido de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na
interpretação do presente edital deverá ser encaminhado por escrito ao Pregoeiro Oficial,
através da Diretoria de Compras e Contratos, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para recebimento das propostas.
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18.11 – A homologação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.

18.12 – Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro Oficial, com observância da
legislação regedora, em especial a Lei Federal 10.520/02 e subsidiariamente a Lei
Federal 8.666/93 com suas alterações posteriores.

Pará de Minas, 30 de dezembro de 2014.

Anderson José Guimarães Viana 
Pregoeiro Oficial

Valéria Assis Mendonça
Secretária Municipal de Educação

Renato Vasconcelos de Melo 
Secretário Municipal de Gestão Pública

Antônio Júlio de Faria
Prefeito Municipal
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TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO N.º 151/2014
PROCESSO N.º 1660/2014

1) Objeto:  AQUISIÇÃO  DE  MOBILIÁRIOS,  EQUIPAMENTOS  E  PLAYGROUND,
conforme Anexo I.

2) Critérios de aceitação do objeto e prazo de execução do contrato: 

2.1 – Os materiais deverão ser entregues em até 12 (doze) dias após o recebimento da
ordem de fornecimento, no  endereço  a  ser  informado  pela  Secretaria  Municipal  de
Educação.

2.2 – O prazo estipulado no item anterior poderá ser alterado caso se configure alguma
das hipóteses elencadas no artigo 57 da Lei Federal de Licitações. 

2.3 – O Município de Pará de Minas - MG reserva-se o direito de não receber o objeto em
desacordo com as especificações descritas no anexo I, podendo rescindir o contrato e
aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93. 

3) Procedimento de Fiscalização:

3.1 – O objeto será fiscalizado na sua entrega pelo(s) servidor(es) lotado(s) na Secretaria
Municipal de Educação, que registrarão todas as ocorrências e as deficiências verificadas
em relatório, cuja cópia será encaminhada ao licitante vencedor, objetivando a imediata
correção das irregularidades apontadas.

3.1.1 – As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Pará de Minas em
nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva do licitante vencedor no
que concerne à execução do objeto.

4) Penalidades Aplicáveis:

4.1 – Resguardados  os procedimentos legais pertinentes, a Administração  Pública
Municipal aplicará penalidade (s) ao licitante vencedor conforme a seguir:

4.1.1 – Multa, nas seguintes hipóteses e percentuais:

a) Se convocado, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, deixar de assinar o
instrumento contratual ou receber a nota de empenho, multa compensatória no percentual
de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato;

b) Se deixar de entregar documentação, se apresentar documentação falsa ou diversa da
exigida no edital e na Legislação pertinente, ou se não mantiver sua proposta sem
justificativa aceita pela Administração  Pública  Municipal, multa compensatória no
percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato;

c) Se retardar a execução contratual, total ou parcialmente, multa de mora no percentual
correspondente a 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, calculada sobre o valor total
estimado do contrato, até o limite de 02 (dois) dias úteis;
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d) Se deixar de executar ou retardar a execução contratual, total ou parcialmente, além do
prazo de 02 (dois) dias úteis, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por
cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato ou sobre o valor correspondente
à obrigação que resta ser cumprida, conforme o caso;

e) Se cometer falhas ou fraudes durante a execução do objeto, multa compensatória no
percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato.

4.1.2 –  Na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal,
suspensão temporária de participar de licitação e de contratar com a Administração
Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

4.1.3 –  Na hipótese de comportamento inidôneo e de cometimento de fraude fiscal,
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e
descredenciamento do CRC Municipal, se credenciada for, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade que aplicar a penalidade, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

4.1.4 – Advertência por escrito, na hipótese de prática de atos de menor complexidade e
que não resulte prejuízo para a Administração Pública Municipal.

4.2 –  A aplicação das sanções previstas neste termo não exclui a possibilidade da
aplicação de outras, previstas na  Lei  10.520/02  e Lei 8.666/93, inclusive a
responsabilização do licitante vencedor por eventuais perdas e danos causados à
Administração Pública Municipal.

4.3 – A multa aplicada deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Pará de
Minas, junto à Secretaria Municipal  de Gestão  Fazendária via Tesouraria Municipal, no
prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da notificação enviada
pela Administração Pública Municipal.

4.4 –  O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na
Prefeitura Municipal de Pará de Minas em favor do licitante vencedor, sendo que, caso o
valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

4.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e
por conveniência administrativa, mediante ato do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal.

4.6 –  As  sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

4.7 –  Em  qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante
vencedor o contraditório e a ampla defesa.

5) Cronograma Físico-Financeiro de desembolso: 

O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a entrega efetivamente
realizada, conforme ordem de fornecimento, mediante apresentação, aceitação e atesto
do responsável pelo recebimento do objeto e apresentação da Nota Fiscal.

Pará de Minas, 30 de dezembro de 2014.
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Anderson José Guimarães Viana 
Pregoeiro Oficial

Valéria Assis Mendonça
Secretária Municipal de Educação

Antônio Júlio de Faria
Prefeito Municipal
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ANEXO III

PREGÃO N.º 151/2014 – PRC 1660/14
 

______________________________________________________, inscrito no CNPJ sob
o n.º __________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.
(a) _________________________________________________, portador (a) da Carteira
de Identidade n.º ______________________ e do CPF n.º ______________________,
DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da lei, que: 

1. De acordo com o disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666/93 com suas
modificações vigentes, não emprega menor de 18  (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos;

(   )  Ressalva:     emprega     menor,   à    partir     de   14  (  quatorze)     anos,     na     condição     de
aprendiz.

2. Recebeu o edital em epígrafe com todos os seus anexos, bem como, que tem
pleno conhecimento de todos os seus termos, condições e exigências, aceitando-
as em sua integralidade; 

3. Estão incluídos nos preços propostos todos os impostos, taxas e encargos devidos,
bem como, quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes sobre a
execução  do objeto licitado.

__________________________, _____/_______________/______. 
                                   (Local)                                                                         (data)

_________________________________________
(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO IV

PREGÃO N.º 151/2014 – PRC 1660/14

PROCURAÇÃO

Por este instrumento, o(a) empresário individual e/ou sociedade empresária
___________________________________________, estabelecido (a) na
___________________________________, bairro __________________, na cidade de
________________________, inscrito (a) no CNPJ sob o n.º _____________________,
outorga poderes a ______________________________, portador(a) do documento de
Identidade n.º _______________________, e CPF n.º _______________________, para
representá-lo(a) no Pregão Presencial em epígrafe do Município de Pará de Minas,
podendo o mandatário praticar todos os atos relativos ao certame em nome do mandante,
notadamente: formular ofertas, inclusive lances verbais, assinar os documentos da
licitação, negociar preços, interpor recursos e impugnações, ou renunciar ao direito
de propô-los.

________________________, _____ de ____ /2015

_________________________________________
(assinatura, nome e CPF do mandante) 

Obs.:     A     firma     do     mandante     deve     ser     reconhecida     em     cartório.
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ANEXO V

PREGÃO N.º 151/2014 – PRC 1660/14

______________________________________________________, inscrito no CNPJ/MF
sob o n.º __________________________, estabelecido (a) na
__________________________________, bairro _____________________, na cidade
de ____________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)
_____________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º
______________________ e do CPF n.º _____________________, DECLARA, para
todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de
pregão, que está sob o regime de microempresa, empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, para efeito do disposto na Lei Complementar nº 123/2006,
com suas alterações anteriores e Lei Municipal nº 5.142/2011.

_____ / _____ / _______

_________________________________________
(representante legal) 
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ANEXO VI

PREGÃO N.º 151/2014 – PRC 1660/14

_______________________________________________________, inscrito no CNPJ
sob o n.º ___________________________, por intermédio de seu representante legal o
(a) Sr. (a) ______________________________________, portador (a) da Carteira de
Identidade n.º ______________________ e do CPF n.º __________________________,
DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
estabelecidos no instrumento convocatório, em atendimento ao disposto no art. 4º, VII da
Lei nº10.520/02.

__________________________, _____/_______________/______. 
     (Local)                                                                         (data)

_________________________________________
(representante legal)
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ANEXO VII

PREGÃO N.º 151/2014 – PRC 1660/14
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CONTRATO N.º .../2014 
PREGÃO N.º 151/2014

PROCESSO (PRC) N.º 1660/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, com sede administrativa localizada na Praça Afonso
Pena, n.º 30, bairro Centro, na cidade de Pará de Minas (MG), inscrito no CNPJ sob n.º 18.313.817/0001-
85, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Antônio Júlio de Faria, portador do
CPF n.º 164.171.516-20,.
 
CONTRATADA: ...., com sede na rua ....., nº ....., bairro ......, na cidade de .........., CEP nº ....., inscrita no
CNPJ sob  o  nº  .........,  neste  ato  representada  pelo  Sr.  .......,  portador  do  CPF nº  ........  e  Cédula  de
Identidade nº ......

CONTRATO: Entre as partes retro nomeadas e qualificadas, fica ajustado o presente termo de contrato,
regido pela Lei Federal n.º 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993
e suas posteriores alterações, nos termos das seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A CONTRATADA obriga-se ao Fornecimento de MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E PLAYGROUND,
conforme descrição constante do Anexo I deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Fica estimado o valor global do presente contrato em R$ ... (...), seguindo-se os valores unitários do Anexo I.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 – O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a entrega efetivamente realizada, observada
a Ordem de Fornecimento, mediante apresentação da Nota Fiscal, aceitação e atesto do responsável pelo
recebimento do objeto.

3.2 – Para a execução do pagamento de que trata o item anterior a CONTRATADA deverá fazer constar na
nota fiscal correspondente, emitida sem rasura e em letra bem legível o nome do Município de Pará de
Minas e a inscrição no CNPJ n.º 18.313.817/0001-85.

3.3 – A(s) nota(s) fiscal(is) correspondente(s) deverá(ão) ser entregue(s) pela CONTRATADA diretamente
ao(s) servidor(es) lotado(s) na Secretaria Municipal de Educação, que somente atestará(ão) a(s) entrega(s)
do(s) objeto(s) e liberará(ão) a(s) referida(s)  nota(s) fiscal(is) para pagamento quando cumpridas pela
CONTRATADA todas as condições pactuadas.

3.4 –  Havendo erro na(s) nota(s) fiscal(is) ou circunstância(s) que impeça(m) a liquidação da despesa,
aquela(s) será(ão) devolvida(s) à CONTRATADA pela  Secretaria  Municipal  de  Educação e o(s)
pagamento(s) ficará(ão) pendente(s) até que aquele providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento
fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Pará de Minas.

3.5  –  O  Município  de  Pará  de  Minas  efetuará  o(s)  pagamento(s)  quando  se  tratar  de  verba  federal
(convênios),  obrigatoriamente por meio dos Bancos Oficiais,  quais sejam, Caixa Econômica Federal  ou
Banco do Brasil S.A.

3.6 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por parte do Município de Pará de Minas, desde que a
CONTRATADA não  tenha  concorrido  de  alguma forma  para  tanto,  fica  convencionado  que  a  taxa  de
atualização financeira devida pela Administração Pública Municipal, entre a data em que o pagamento é
devido e a data do efetivo pagamento, será de 6% (seis por cento) ao ano, calculada pro-rata die.

CLÁUSULA QUARTA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO/REAJUSTE

4.1 – O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da CONTRATADA com vistas à manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal n.º
8.666/93;

4.2 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato
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imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de
seu impacto nos custos do contrato.

4.3 – Os preços pactuados poderão ser reajustados anualmente, considerando a variação do IGPM ocorrida
entre o mês de assinatura do contrato ou o mês do último reajuste aplicado e o mês de aplicação do
reajuste, nos termos da legislação de regência.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1  –  Os  recursos  necessários  ao  atendimento  das  despesas  correrão  à  conta  da(s)  seguinte(s)
dotação(ões) orçamentária(s):

0209.1012200012.189.339030-0324
0209.1012200012.189.449052-0331
0209.1030200222.194.339030-0390
0209.1030200222.194.449052-0394
0209.1030400272.116.449052-0402
0209.1030400272.195.449052-0406
0209.1030100222.192.339030-0750
0209.1030100222.192.449052-0751

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

6.1 – O Município de Pará de Minas, através de servidor(es) lotado(s) na Secretaria Municipal de Educação,
exercerá a fiscalização do presente contrato, e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas
em  relatório,  cuja  cópia  será  encaminhada  à  CONTRATADA,  objetivando  a  imediata  correção  das
irregularidades apontadas.

6.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Pará de Minas em nada restringem a
responsabilidade única, integral e exclusiva da  CONTRATADA,  no que concerne à execução do objeto
deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA DO OBJETO 

7.1 –  As mercadorias deverão ser entregues em até 12  (doze) dias após o recebimento da ordem de
fornecimento, no endereço a ser informado pela Secretaria Municipal de Educação.

7.1.1 – O prazo estipulado no item anterior poderá ser prorrogado caso se configure algumas das hipóteses
elencadas no artigo 57 da Lei Federal de Licitações. 

7.2 – Ao Município de Pará de Minas reserva-se o direito de não receber no todo ou em parte o objeto
entregue em desacordo com o previsto neste contrato, podendo cancelar o mesmo e aplicar o disposto no
art. 24, inciso XI da Lei Federal n.º 8.666/93.

7.3 – A CONTRATADA é obrigada a substituir, de imediato e as suas expensas, mercadorias em que se
verificarem irregularidades.

CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

8.1 – O CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento estipulado nas cláusulas segunda e terceira do
presente instrumento após a apresentação, aceitação e atesto do(s) responsável(eis) pelo recebimento do
objeto e emissão de nota fiscal por parte da CONTRATADA e desde que cumpridas as demais exigências e
formalidades previstas em lei e neste contrato. 

8.2 – A CONTRATADA obriga-se a cumprir o objeto do presente ao  CONTRATANTE, de acordo com o
estipulado neste instrumento.

8.3 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8.4  –  A  CONTRATADA  fica  responsável  por  todas  as  despesas  necessárias  ao  fiel  cumprimento  do
presente contrato, inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.

Pregão 151/2014   26/53



8.5 – A CONTRATADA  deverá arcar com as despesas de transporte e carga/descarga do objeto quando da
entrega, diretamente nos locais a serem indicados pela Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

9.1 – Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o que dispõe o art. 65
da Lei  Federal n.º 8.666/93.

9.2 –  A CONTRATADA, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e
supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste
contrato.

9.3 –  O presente contrato poderá ser prorrogado caso se configure algumas das hipóteses elencadas no
artigo 57 da Lei Federal de Licitações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES

10.1  –  Resguardados  os  procedimentos  legais  pertinentes,  a  Administração  Pública  Municipal  aplicará
penalidade(s) à CONTRATADA conforme a seguir:

10.1.1 – multa, nas seguintes hipóteses e percentuais:

a) se convocada, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, deixar de assinar o instrumento contratual ou
receber a nota de empenho, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o
valor total estimado do contrato;

b) se deixar de entregar documentação, se apresentar documentação falsa ou diversa da exigida no edital e
na  legislação  pertinente,  ou  se  não  mantiver  sua  proposta  sem justificativa  aceita  pela  Administração
Pública Municipal, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total
estimado do contrato;

c) se retardar a execução contratual, total ou parcialmente, multa de mora no percentual correspondente a
0,5% (meio por cento), por dia de atraso, calculada sobre o valor total estimado do contrato até o limite de
02 (dois) dias úteis;

d) se deixar de executar ou retardar a execução contratual, total ou parcialmente, além do prazo de 02
(dois) dias úteis, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total
estimado do contrato ou sobre o valor correspondente à obrigação que resta ser cumprida, conforme o
caso;

e) se cometer falhas ou fraudes durante a execução do objeto, multa compensatória no percentual de 20%
(vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato.

10.1.2 – na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal suspensão temporária
de participar de licitação e de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;

10.1.3  –  na  hipótese  de  comportamento  inidôneo  ou  de  cometimento  de  fraude  fiscal,  declaração  de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e descredenciamento do CRC Municipal,
se credenciado for, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
10.1.4 - advertência por escrito, na hipótese de prática de atos de menor complexidade e que não resulte
prejuízo para a Administração Pública Municipal.

10.2 - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui  a possibilidade da aplicação de
outras, previstas na Lei 8.666/93 e na Lei 10520/02, inclusive a responsabilização da CONTRATADA por
eventuais perdas e danos causados à Administração Pública Municipal.

10.3 - A multa aplicada deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Pará de Minas, junto à
Secretaria Municipal de Gestão Fazendária via Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias,
contados da data do recebimento da notificação enviada pela Administração Pública Municipal.

10.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura Municipal de
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Pará de Minas em favor da  CONTRATADA,  sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito
existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

10.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência
administrativa, mediante ato do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal.

10.6  –  As  sanções  aqui  previstas  são  independentes  entre  si  podendo  ser  aplicadas  isoladas  ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

10.7 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à CONTRATADA o contraditório e a
ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1 – O presente contrato poderá ser rescindido, bem como ser cancelada de pleno direito a nota de
empenho que  vier  a  ser  emitida  em decorrência  deste  contrato,  a  qualquer  tempo e independente de
notificação ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77, 78 e art.
79 da Lei Federal n.º 8.666/93.

11.2  –  Poderá  ainda  o  presente  contrato  ser  rescindido,  desde  que  motivado  o  ato  e  assegurado  à
CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa quando esta: 

a)  venha a ser  atingida por  protesto  de título,  execução fiscal  ou outros fatos que comprometam sua
capacidade econômico-financeira;
b) for envolvida em escândalo público e notório;
c) quebrar o sigilo profissional;
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais tenha
acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pelo Município de Pará
de Minas;
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize.

11.3 – A nulidade do processo licitatório induz à do presente contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo
único do art. 59 da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO COMPROMISSO

12.1 – A CONTRATADA obriga-se a atender integralmente as exigências constantes do Edital do Pregão n.º
151/2014, passando este a fazer parte integrante deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

13.1 – Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei Federal n.º 10.520/2002 e
subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como o Decreto Municipal
n.º 3.578/03, com suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1 – Fica eleito o foro da comarca de Pará de Minas, estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para solucionar quaisquer questões oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, que a tudo presenciaram.

Pará de Minas (MG), ... de .......... de 2014.
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Representante legal
LICITANTE VENCEDORA

CONTRATADA

Antônio Júlio de Faria
MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Testemunhas:

1) __________________________

2) __________________________
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ANEXO I

MUNICIPIO DE PARA DE MINAS

PROCESSO.:  PRC1660/14                                            PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM
LICITACAO:  PRG151/14         
================================================================================================================================================================
ITEM   QUANTID. UNIDADE    CODIGO DISCRIMINACAO                                       MARCA/COMPLEMENTO    PRECO UNITARIO       PRECO TOTAL 
================================================================================================================================================================
 
   1     1,0000 UNIDADE    35108   AR CONDICIONADO SPLIT 30000BTU                                                                                               
                                   Display digital que indica a temperatura ambiente.                                                                           
                                   Comando total das operacoes no controle remoto.                                                                              
                                   Compressor Rotativo                                                                                                          
                                   Filtro Anti-Acaro, anti-fungo e anti-bacterias.                                                                              
                                   Vazao de ar 1200m/h.                                                                                                         
                                   Dimensoes internas aproximadas do produto (L x A x                                                                           
                                   P): 125 x 33 x 23 cm.                                                                                                       
                                   Peso interno aproximado: 18 kg                     ___________________ _______________ _________________                     

   2     2,0000 UNIDADE    35110   FERRO ELETRICO A SECO                                                                                                        
                                   Potencia: 1000 W                                                                                                            
                                   Consumo: 1,0 kWh                                                                                                            
                                   Cor: branco                                                                                                                 
                                   Voltagem: 110V ou 220V (nao e bivolt)                                                                                       
                                   DIMENSOES E PESO                                                                                                             
                                   Dimensoes aproximadas: 25x10,5x12cm (AxLxP)                                                                                 
                                   Peso aproximado: 750g                             ___________________ _______________ _________________                     

   3     2,0000 UNIDADE    35111   LEITOR DE DVD                                                                                                                
                                   Compativel com os seguintes formatos: MP3; WMA;                                                                              
                                   DivX ; CD de video; JPEG; CD, CD-R, CD RW; SVCD;                                                                             
                                   DVD+R/+RW - DVD-R/-RW                                                                                                        
                                   Sistemas de Cor: NTSC e, Progressive Scan                                                                                    
                                   Funcoes Zoom, Book Marker Seach, Desligamento                                                                                
                                   automatico, Trava para criancas, Leitura Rapida,                                                                             
                                   JPEG Slideshow, Close Caption Conexoes: 1 Saida de                                                                           
                                   Video Composto, 1 Saida de Audio, 1 entrada de                                                                              
                                   microfone frontal: Saida video componente; Saida                                                                             
                                   S-Video; Saida de audio digital coaxial                                                                                      
                                   Funcao Karaoke: Com pontuacao                                                                                                
                                   Cor: Preto                                                                                                                   
                                   Voltagem: Bivolt automatico                                                                                                  
                                   Dimensoes (L x A x P) : 36 x 35 x 20 cm                                                                                      
                                   Peso: 1,4 Kg                                       ___________________ _______________ _________________                     

   4     2,0000 UNIDADE    35117   TELEVISOR LCD 32 POLEGADAS                                                                                                   
                                   Caracteristicas:                                                                                                             
                                   GDigital Crystal Clear para detalhes profundos e                                                                             
                                   nitidez                                                                                                                      
                                   G Tela LCD HD com resolucao de 1366x768p                                                                                     
                                   G 28,9 bilhoes de cores                                                                                                      
                                   GTaxa de contraste dinamico de 26000:1                                                                                       
                                   G Incredible Surround                                                                                                        
                                   G Potencia de audio de 2 x 15 W RMS                                                                                          
                                   G Duas entradas HDMI para conexao HD totalmente                                                                              
                                   digital em um unico cabo                                                                                                     
                                   G EasyLink: controle facil da TV e dispositivo                                                                               
                                   conectado por HDMI CEC                                                                                                       
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                                   G Entrada para PC para usar a TV como monitor de                                                                             
                                   computador                                                                                                                   
                                   G Conversor TV digital interno                                                                                               
                                   Dimensoes:                                                                                                                   
                                   Altura:54,40 Centimetros                                                                                                     
                                   Largura:80,90 Centimetros                                                                                                    
                                   Profundidade:9,20 Centimetros                                                                                                
                                   Peso:18,00 Quilos                                  ___________________ _______________ _________________                     

   5     1,0000 UNIDADE    35080   GIRA-GIRA CARROSSEL                                                                                                          
                                   Gira-gira - Carrossel em polietileno para ate 4                                                                              
                                   criancas.                                                                                                                    
                                   Faixa etaria: a partir de 2 anos                                                                                             
                                   Medidas:                                                                                                                     
                                   Altura............... : 0,70m                                                                                                
                                   Largura............ : 0,91m                                                                                                  
                                   Comprimento... : 0,91m                             ___________________ _______________ _________________                     

   6     1,0000 UNIDADE    35081   CASINHA DE BONECAS                                                                                                           
                                   Casa de bonecas em Polietileno:                                                                                              
                                   - Portas, telha e janelas de plastico. Casinha com                                                                           
                                    textura simulando alvenaria e esquadrias, que                                                                               
                                   lembra um chale.                                                                                                             
                                   - Uso para criancas acima de 2 anos.                                                                                         
                                   Medidas:                                                                                                                     
                                   Altura..................: 128 cm                                                                                             
                                   Largura................: 123 cm                                                                                              
                                   Comprimento.......: 122 cm                         ___________________ _______________ _________________                     

   7     1,0000 UNIDADE    35089   GANGORRA EM POLIETILENO 3 LUG                                                                                                
                                   Gangorra em forma de dinossauro. Indicado para 1,                                                                            
                                   2 ate 3 criancas brincarem juntas.                                                                                           
                                   Material: Polietileno Rotomoldado                                                                                            
                                   Faixa etaria: a partir de 4 anos                                                                                             
                                   Medidas:                                                                                                                     
                                   Altura............:0,59m                                                                                                     
                                   Largura..........:0,41m                                                                                                      
                                   Comprimento.:1,54m                                 ___________________ _______________ _________________                     

   8     1,0000 UNIDADE    35090   BALANCO 4 LUGARES                                                                                                            
                                   Balanco em ferro com quatro lugares, pintura                                                                                 
                                   esmalte sintetico e tratamento anti corrosivo .                                                                              
                                   Faixa etaria: 3 a 12 anos                                                                                                    
                                   Medidas:                                                                                                                     
                                   Altura..:1,90m                                                                                                               
                                   Largura:1,50m                                                                                                                
                                   Compr.: 4,00m                                      ___________________ _______________ _________________                     

   9    28,0000 UNIDADE    35092   PLACAS DE TATAME EM EVA                                                                                                      
                                   Placas para tatame em EVA (etil vinil acetato) de                                                                            
                                   encaixe nas medidas de 100cm x100cm x 20mm,                                                                                  
                                   multicolorido, antiderrapante, com pelicula                                                                                  
                                   texturizada e siliconada e bordas de acabamento.                                                                             
                                   Devera proporcionar encaixe perfeito e retornar ao                                                                           
                                   formato original apos impacto.                                                                                              
                                   RECOMENDACOES:                                                                                                               
                                   Todas as unidades deverao receber o Selo                                                                                     
                                   Identificador de Controle de Qualidade do                                                                                    
                                   fabricante e a garantia contra defeitos de                                                                                   
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                                   fabricacao de dois anos.                                                                                                     
                                   Serao rejeitados, lotes que apresentarem                                                                                     
                                   desconformidades ou defeitos de                                                                                              
                                   fabricacao.                                                                                                                  
                                   Poderao ser aprovadas variacoes nas                                                                                          
                                   especificacoes, para adequacao aos padroes de cada                                                                           
                                   fabricante, desde que configure melhoria de                                                                                 
                                   qualidade em relacao as especificacoes originais.                                                                            
                                   Deverao ser apresentados documentos tecnicos,                                                                                
                                   referentes aos tecidos e as espumas, comprovando                                                                             
                                   as caracteristicas solicitadas, assinados por                                                                                
                                   responsaveis tecnicos habilitados, em papel                                                                                  
                                   timbrado, emitido pelo fabricante ou por                                                                                     
                                   laboratorio especializado, acompanhado de amostra                                                                            
                                   de espuma identificada. Serao aceitos laudos                                                                                 
                                   provenientes de laboratorios credenciados pelo                                                                               
                                   Inmetro, visto que se trata de produto de                                                                                    
                                   certificacao compulsoria.                          ___________________ _______________ _________________                     

  10     1,0000 UNIDADE    35093   ESCORREGADOR EM POLIETILENO                                                                                                  
                                   Escorregador em polietileno rotomoldado com 4                                                                                
                                   degraus antiderrapantes. Base larga para maior                                                                               
                                   seguranca. Sistema de encaixe para caixa de areia                                                                            
                                   Faixa etaria: 2 a 10 anos                                                                                                    
                                   Medidas:                                                                                                                     
                                   Altura .............. : 1,29m                                                                                                
                                   Largura ........... : 0,82m                                                                                                  
                                   Comprimento .. : 1,78m                             ___________________ _______________ _________________                     

  11     1,0000 UNIDADE    35099   TUNEL LUDICO                                                                                                                 
                                   Tunel em curva semi-circulos em polietileno                                                                                  
                                   rotomoldado com 7 suportes de apoio de cada lado,                                                                            
                                   4 segmentos curvos com furos para visualizacao                                                                               
                                   interna e com possibilidade de expansao, 5                                                                                   
                                   conectores, 2 estruturas curvas iguais que                                                                                   
                                   funcionam como entrada e saida, com adornos                                                                                  
                                   estilizados.                                                                                                                 
                                   Faixa etaria: a partir de 1 ano                                                                                              
                                   Medidas:                                                                                                                     
                                   Altura............:1,00m                                                                                                     
                                   Largura.........:0,88m                                                                                                       
                                   Comprimento:2,23m                                  ___________________ _______________ _________________                     

  12     4,0000 UNIDADE    35074   BANHEIRA                                                                                                                     
                                   Conjunto para banho para bebe, em plastico tipo                                                                              
                                   PVC, resistente, na cor gelo, de facil limpeza,                                                                              
                                   sem reentrancias que possam acumular sujeira.                                                                                
                                   Devera possuir mangueira em plastico para                                                                                    
                                   escoamento da agua, com pino plastico                                                                                        
                                   definalizacao.                                                                                                               
                                   O conjunto deve conter: Banheira e Saboneteira;                                                                              
                                   A capacidade maxima para o suporte deve ser de 30                                                                            
                                   kg, considerando-se a criana com 10 kg e o                                                                                   
                                   restante de agua.                                                                                                            
                                   Comprimento: 80 cm                                                                                                           
                                   Largura: 56 cm                                     ___________________ _______________ _________________                     

  13     5,0000 UNIDADE    35085   LIXEIRA 50 LITROS                                                                                                            
                                   Lixeira 50 litros, com pedal metalico e tampa em                                                                             
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                                   plastico rigido, fabricada em processo de                                                                                    
                                   rotomoldagem sem soldas ou emendas, em polietileno                                                                           
                                   de alta densidade com tratamento em UV. Pedal                                                                               
                                   fabricado em tarugo de ferro macico galvanizado e                                                                            
                                   chapa xadrez galvanizada. Dobradica traseira                                                                                 
                                   fixada em suporte reforcado e preso a lixeira por                                                                            
                                   04 prarafusos. Chapa da dobradica arrebitada na                                                                              
                                   tampa.                                                                                                                       
                                   Medida Externa : 71,0x44,5x37,0                                                                                              
                                   Medida Interna : 60,0x39,0x24,0                                                                                              
                                   Capacidade: 50 litros                              ___________________ _______________ _________________                     

  14    16,0000 UNIDADE    3805    BERCO                                                                                                                        
                                   Serao fornecidos bercos com grades em MDF na cor                                                                             
                                   branca acetinada, medindo 130 cm de comprimento x                                                                            
                                   60 cm de largura, com estrado ajustavel, sem                                                                                 
                                   gavetas; sendo o espaamento das grades laterais no                                                                           
                                   maximo 6,5cm e o espacamento entre as grades e o                                                                            
                                   estrado devera ter no maximo 2,5cm.                                                                                          
                                   OBS: MDF e um painel de fibras de madeira.                                                                                   
                                   Caracteriza-se pela sua composicao homogenea, o                                                                              
                                   que garante um painel sem defeitos ou                                                                                        
                                   imperfeicoes. Sua maleabilidade garante formas                                                                               
                                   mais bonitas e trabalhadas enquanto sua                                                                                      
                                   resistencia, durabilidade e suavidade possibilitam                                                                           
                                   excelentes acabamentos com uma facilidade maior                                                                             
                                   de pintura.                                                                                                                  
                                   Os cantos, partes protuberantes, cantoneiras,                                                                                
                                   dobradicas e suportes devem ser chanfrados, ou                                                                               
                                   seja, nao devem ter pontas nem arestas, pois dessa                                                                           
                                   forma poderiam machucar o bebe ou manipulador;                                                                              
                                   A altura final das grades devera possuir 60 cm a                                                                             
                                   partir do estrado.                                                                                                           
                                   Sendo:                                                                                                                       
                                   A - 120 cm                                                                                                                   
                                   P - 60 cm                                                                                                                    
                                   L/C - 130 cm                                                                                                                 
                                   Colchoes para bero, nas medidas de 130 cm de                                                                                 
                                   comprimento x 60 cm de largura e 12 cm de                                                                                    
                                   espessura com densidade D18 ou D20 conforme Norma                                                                            
                                   ABNT NBR 13579-2, elaborada no Comite Brasileiro                                                                             
                                   de Mobiliario (ABNT/CB-15) e pela Comissao e                                                                                 
                                   Estudo de Colchao (CE-15:002.04).                                                                                            
                                   O colchao devera ser revestido com material textil                                                                           
                                   limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da Norma                                                                              
                                   anteriormente citada.                                                                                                        
                                   O fechamento do colchao pode ser feito com                                                                                   
                                   material textil tipo vies. O revestimento sera                                                                               
                                   feito com matelasse (acolchoado), costurado ou                                                                               
                                   soldado em material textil sobre lamina de espuma                                                                            
                                   100% poliuretano. Devera possuir 51% de viscose e                                                                            
                                   49%                                                                                                                          
                                   de poliester. O revestimento plastico                                                                                        
                                   impermeavel,que permita lavagem e secagem rapida,                                                                            
                                   devera ser utilizado em uma das faces.                                                                                       
                                   OBS: Os materiais constituintes deverao possuir                                                                              
                                   proteo dupla: ANTIACARO e ANTIALERGICA.                                                                                      
                                   Embalagem: O colchao devera ser embalado em                                                                                  
                                   plastico transparente de forma a impedir a entrada                                                                           
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                                   de poeira e insetos.                               ___________________ _______________ _________________                     

  15     4,0000 UNIDADE    7594    ARMARIO DE ACO COM 12 PORTAS                                                                                                 
                                   Roupeiros em aco na cor cristal, confeccionados em                                                                           
                                   chapa de ao "22" (0,75mm).                                                                                                  
                                   Os roupeiros em aco serao constituidos de 03                                                                                 
                                   corpos e 12  portas; As portas devem possuir                                                                                 
                                   venezianas para arejamento e possuir pito para                                                                               
                                   cadeado;                                                                                                                     
                                   No serao aceitas ondulacoes, ressaltos, rebarbas                                                                             
                                   ou imperfeicoes no acabamento dos roupeiros;                                                                                 
                                   Deverao ser tratados contra oxidacao com fosfato                                                                             
                                   de zinco e pintados com tinta especial na cor                                                                                
                                   platina com secagem em estufa;                                                                                               
                                   Apos o processo acima descrito o produto deve                                                                                
                                   seguir para uma estufa de alta temperatura para                                                                              
                                   receber a pintura pelo processo eletrostatico de                                                                             
                                   pintura a po‡onsolidando a superficie do produto                                                                             
                                   com 50 micra de espessura de tinta, no minimo.                                                                               
                                   Possuir dobradicas internas para evitar                                                                                      
                                   arrombamentos com abertura de 135, pes removiveis                                                                            
                                   com sapatas plasticas niveladoras 3/8".                                                                                      
                                   Dimensoes:                                                                                                                   
                                   Altura: 1945 mm                                                                                                              
                                   Largura: 1230 mm                                                                                                             
                                   Profundidade: 400 mm                                                                                                         
                                   RECOMENDACOES:                                                                                                               
                                   Para fabricacao e indispensavel seguir projeto                                                                               
                                   executivo, detalhamentos e especificacoes                                                                                    
                                   tecnicas.                                                                                                                    
                                   Todas as partes metalicas devem ser unidas entre                                                                             
                                   si por meio de solda, configurando uma estrutura                                                                             
                                   unica, devendo receber tratamento antiferruginoso.                                                                           
                                   Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar                                                                             
                                   juntas e arredondar cantos agudos.                                                                                           
                                   Todas as unidades deverao receber o Selo                                                                                     
                                   Identificador de Controle de Qualidade do                                                                                    
                                   fabricante e a garantia contra defeitos de                                                                                   
                                   fabricacao de dois anos.                                                                                                     
                                   Serao rejeitados, lotes que apresentarem                                                                                     
                                   desconformidades ou defeitos de fabricacao.                                                                                  
                                   Poderao ser aprovadas variacoes nas                                                                                          
                                   especificacoes, para adequacao aos padroes de cada                                                                           
                                   fabricante, desde que configure melhoria de                                                                                 
                                   qualidade em relacao asespecificacoes originais.   ___________________ _______________ _________________                     

  16    12,0000 UNIDADE    18820   BANCO.                                                                                                                       
                                   Bancos retangulares monobloco, com bordas                                                                                    
                                   arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas                                                                            
                                   retangulares em aco 50x30mm parede 1,2.                                                                                      
                                   O tampo sera confeccionado em MDF de 15 mm com                                                                               
                                   re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face                                                                                  
                                   superior em laminado melaminico pos formavel de                                                                              
                                   0,6mm de espessura na cor Ibiza (referencia L                                                                                
                                   156), acabamento de superficie texturizado e                                                                                 
                                   encabecamento de fita de bordo em PVC branco.                                                                                
                                   Acabamento da face inferior em laminado melaminico                                                                           
                                   branco brilhante.                                                                                                           
                                   A fixacao do tampo sera por meio de parafusos                                                                                
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                                   auto-atarrachantes de 2 «" x 3/16"                                                                                           
                                   A estrutura em aco recebera pintura eletrostatica                                                                            
                                   com tinta epoxi em po, na cor branca fosca,                                                                                  
                                   polimerizada em estufa.                                                                                                      
                                   Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor                                                                              
                                   branca, fixado a estrutura atraves de encaixe.                                                                               
                                   RECOMENDACOES:                                                                                                               
                                   Todas as partes metalicas devem ser unidas entre                                                                             
                                   si por meio de solda latao, acabamento liso e                                                                                
                                   isento de escorias, configurando uma estrutura                                                                               
                                   unica, devendo                                                                                                               
                                   receber tratamento anti-ferruginoso por                                                                                      
                                   fosfatizacao.                                                                                                                
                                   Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar                                                                            
                                   juntas e arredondar cantos agudos. As pecas                                                                                  
                                   plasticas nao devem apresentar rebarbas, falhas de                                                                           
                                   injecao, ou partes cortantes, devendo ser                                                                                   
                                   utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.                                                                             
                                   A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente                                                                             
                                   pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo                                                                                 
                                   receber acabamento frezado apos colagem,                                                                                     
                                   configurando                                                                                                                 
                                   arredondamento dos bordos.                                                                                                   
                                   Todas as unidades deverao receber o Selo                                                                                     
                                   Identificador de Controle de Qualidade do                                                                                    
                                   fabricante e a garantia contra defeitos de                                                                                   
                                   fabricacao de dois anos.                                                                                                     
                                   Serao rejeitados, lotes que apresentarem                                                                                     
                                   desconformidades ou defeitos de fabricacao.                                                                                  
                                   Poderao ser aprovadas variacoes nas                                                                                          
                                   especificacoes, para adequacao aos padroes de cada                                                                           
                                   fabricante, desde que configure melhoria de                                                                                 
                                   qualidade em relao as especificacoes originais.    ___________________ _______________ _________________                     

  17     1,0000 UNIDADE    26227   SOFA 2 LUGARES                                                                                                               
                                   REVESTIMENTO SUPERIOR                                                                                                        
                                   - Laminado de PVC com reforco em manta (Korino) CV                                                                           
                                   20                                                                                                                          
                                   ACABAMENTO INFERIOR                                                                                                          
                                   - Tela de Rafia                                                                                                              
                                   - Pes em aluminio revestido.                                                                                                 
                                   ESTRUTURA:                                                                                                                   
                                   - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de                                                                                
                                   reflorestamento com imunizacao contra mofo‡upim e                                                                            
                                   microorganismos.                                                                                                             
                                   - Sustentacao do assento e encosto com cintas                                                                                
                                   Elasticas de alta resistencia.                                                                                               
                                   - Travamento da estrutura com grampos fixados com                                                                            
                                   grampeadores pneumaticos.                                                                                                    
                                   ESPUMAS:                                                                                                                     
                                   - Espuma de poliuretano.                                                                                                     
                                   - Assento: Densidade D-23                                                                                                    
                                   - Braca: Densidade D-20                                                                                                      
                                   - Encostos: Densidade D-20                                                                                                   
                                   Dimensoes do estofado(A x L x P):                                                                                            
                                   0,75 x 0,73 x 1,25 m                               ___________________ _______________ _________________                     

  18     1,0000 UNIDADE    35071   ARMARIO P/ PRIMEIROS SOCORROS                                                                                                
                                   Armario suspenso, com duas portas para guarda de                                                                             
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                                   medicamentos com armacao em cantoneira 3/4 x 1/8,                                                                            
                                   pintura epoxi na cor branca.                                                                                                 
                                   Nao serao aceitas ondulacoes, ressaltos, rebarbas                                                                            
                                   ou imperfeicoes no acabamento;                                                                                               
                                   Deverao ser tratados contra oxidacao com fosfato                                                                             
                                   de zinco e pintados com tinta especial, secagem                                                                              
                                   em estufa. Internamente serao acopladas 02                                                                                  
                                   prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas                                                                            
                                   devem possuir pitao para cadeado;                                                                                            
                                   Dimensoes:                                                                                                                   
                                   Altura:1,50m                                                                                                                 
                                   Largura:0,80m                                                                                                                
                                   Profundidade: 0,35m                                ___________________ _______________ _________________                     

  19     1,0000 UNIDADE    35072   ARQUIVO DE ACO 105X47X71                                                                                                     
                                   Arquivo deslizante em aco chapa 26 (espessura                                                                                
                                   0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas e                                                                                 
                                   travamento nico, fechamento atraves de tambor                                                                                
                                   cilindrico, com gavetas corredicas regulaveis                                                                                
                                   distanciadas a cada 400mm. O sistema de                                                                                      
                                   deslizamento das gavetas sera atraves de rolamento                                                                           
                                   metalico em trilhos telescopicos de aco zincado.                                                                            
                                   Os puxadores embutidos e as dimensoes do porta                                                                               
                                   etiquetas tambem embutido e de 75 x 40mm. Deverao                                                                            
                                   ser tratados contra oxidacao com fosfato de zinco                                                                            
                                   e pintados com tinta especial com secagem em                                                                                 
                                   estufa;                                                                                                                      
                                   Apos o processo acima descrito o produto deve                                                                                
                                   seguir para uma estufa de alta temperatura para                                                                              
                                   receber a pintura pelo processo eletrostatico de                                                                             
                                   pintura a po, consolidando a superficie do produto                                                                           
                                   com 50 micra de espessura de tinta, no minimo.                                                                              
                                   Rodapes em chapa de aco pintada na mesma cor                                                                                 
                                   platina com sapatas niveladoras. Capacidade: 35kg                                                                            
                                   por gaveta                                                                                                                   
                                   RECOMENDACOES:                                                                                                               
                                   Para fabricacao e indispensavel seguir projeto                                                                               
                                   executivo, detalhamentos e                                                                                                   
                                   especificacoes tecnicas.                                                                                                     
                                   Todas as partes metalicas devem ser unidas entre                                                                             
                                   si por meio de solda,                                                                                                        
                                   onfigurando uma estrutura unica, devendo receber                                                                             
                                   tratamento antiferruginoso.                                                                                                  
                                   Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar                                                                             
                                   juntas e arredondar cantos agudos.                                                                                           
                                   Todas as unidades deverao receber o Selo                                                                                     
                                   Identificador de Controle de Qualidade                                                                                       
                                   do fabricante e a garantia contra defeitos de                                                                                
                                   fabricacao de dois anos.                                                                                                     
                                   Serao rejeitados, lotes que apresentarem                                                                                     
                                   desconformidades ou defeitos de                                                                                              
                                   fabricacao.                                                                                                                  
                                   Poderao ser aprovadas variacoes nas                                                                                          
                                   especificacoes, para adequacao aos padroes                                                                                   
                                   de cada fabricante, desde que configure melhoria                                                                             
                                   de qualidade em relacao as                                                                                                   
                                   especificacoes originais.                                                                                                    
                                   Alt.: 1050 / Larg.: 470 / Prof.: 710 mm            ___________________ _______________ _________________                     
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  20    10,0000 UNIDADE    35079   CADEIRA ESTOFADA COM BRACO                                                                                                   
                                   Poltrona fixa com braco, espaldar medio, assento e                                                                           
                                   encosto em compensado multilaminado anatomico,                                                                              
                                   espuma de poliuretano injetada em densidade de 40                                                                            
                                   a 50kg/m, com apoio dorso lombar, com capa de                                                                                
                                   polipropileno anti-alergico em alta resistencia a                                                                            
                                   propagacao de rasgos alem de baixa deformacao.                                                                               
                                   Solidez a luz classe 5, pilling padrao 5, peso                                                                               
                                   280/290g/m, base em aco, pintura em epoxi po na                                                                              
                                   cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido                                                                              
                                   fogo retardante, na cor azul. Bracos fixos e apoia                                                                           
                                   bracos em poliuretano.                                                                                                      
                                   Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade                                                                           
                                   x 900/1000 mm de altura.                                                                                                    
                                   OBS: as poltronas devem ter a certificacao da ABNT                                                                           
                                   13.962 e ter garantia de 5(cinco)anos              ___________________ _______________ _________________                     

  21     4,0000 UNIDADE    35082   CADEIRA COM ALTURA REGULAVEL                                                                                                 
                                   Cadeira giratoria com bracos, espaldar medio,                                                                                
                                   assento e encosto em compensado multilaminado                                                                                
                                   anatomico, espuma de poliuretano injetada em                                                                                 
                                   densidade de 40 a 50kg/m, com apoio dorso lombar,                                                                            
                                   com capa de polipropileno anti-alergico em alta                                                                              
                                   resistencia a propagacao de rasgos alem de baixa                                                                             
                                   deformacao. Solidez a luz classe 5, pilling                                                                                  
                                   padrao 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com                                                                               
                                   bloqueio e regulagem permanente-gas, base em aco                                                                             
                                   com 5 hastes, pintura em epoxi po na cor preta,                                                                              
                                   encosto em 7 posicoes na altura, rodizio duplos em                                                                           
                                   nylon, revestimento em tecido azul, fogo                                                                                    
                                   retardante. Bracos regulaveis com alma de aco e                                                                              
                                   apoia bracos em poliuretano com regulagem em cinco                                                                           
                                   posicoes. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de                                                                             
                                   profundidade x 900/1000 mm de altura.                                                                                        
                                   OBS: as poltronas devem ter a certificacao da ABNT                                                                           
                                   13.962 e ter garantia de 5(cinco)anos.             ___________________ _______________ _________________                     

  22     1,0000 UNIDADE    35083   MESA DE REUNIAO                                                                                                              
                                   Mesa de reuniao oval, medindo 2000x1000x750mm, com                                                                           
                                   tampo em melamina na cor platina, com 25mm de                                                                               
                                   espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC                                                                              
                                   preto, 180§, sobre estrutura metalica tubular                                                                                
                                   composta por travessas passa-cabos, com garras nas                                                                           
                                   extremidades e furos para a passagem de cabos, em                                                                           
                                   chapa de aco, e laterais com colunas duplas e                                                                               
                                   apoio, tipo "mao francesa", em tubos de aco                                                                                  
                                   redondos, com pes horizontais em tubo de aco                                                                                 
                                   oblongo com ponteiras em poliestireno injetado na                                                                            
                                   cor preta e sapatas niveladoras.                                                                                             
                                   Bandeira central em melamina platina com altura                                                                              
                                   final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil                                                                             
                                   de PVC 180§, na curva, e acabamento em fita de                                                                               
                                   PVC, nos demais lados, na cor preta.                                                                                         
                                   Estrutura em aco na cor preta, com tratamento                                                                                
                                   anti-ferrugem de decapagem e fosfatizacao, seguido                                                                           
                                   pelo processo de pintura eletrostatica com tinta                                                                            
                                   hibrida de epoxi com poliester em po, com secagem                                                                            
                                   em estufa.                                                                                                                   
                                   RECOMENDACOES:                                                                                                               
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                                   Para fabricacao e indispensavel seguir projeto                                                                               
                                   executivo, detalhamentos e especificacoes                                                                                    
                                   tecnicas.                                                                                                                    
                                   Todas as partes metalicas devem ser unidas entre                                                                             
                                   si por meio de solda, configurando uma estrutura                                                                             
                                   unica, devendo receber tratamento antiferruginoso.                                                                           
                                   Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar                                                                             
                                   juntas e arredondar cantos agudos.                                                                                           
                                   Todas as unidades deverao receber o Selo                                                                                     
                                   Identificador de Controle de Qualidade do                                                                                    
                                   fabricante e a garantia contra defeitos de                                                                                   
                                   fabricacao de dois anos.                                                                                                     
                                   Serao rejeitados, lotes que apresentarem                                                                                     
                                   desconformidades ou defeitos de fabricacao.                                                                                  
                                   Poderao ser aprovadas variacoes nas                                                                                          
                                   especificacoes, para adequacao aos padroes de cada                                                                           
                                   fabricante, desde que configure melhoria de                                                                                 
                                   qualidade em relao as especificacoes originais.    ___________________ _______________ _________________                     

  23     2,0000 UNIDADE    35086   CARRO COLETOR DE LIXO CAP 120L                                                                                               
                                   Carro coletor de lixo capacidade para 120L, com                                                                              
                                   rodinhas e cores diversas. Todos os produtos                                                                                
                                   devem ser fabricados em aco eletrogalvanizado;                                                                               
                                   material diferenciado do aco comum, devido um                                                                                
                                   processo de galvanizacao que permite uma                                                                                     
                                   durabilidade e qualidade apuradas na fabricacao                                                                              
                                   dos produtos.  A pintura final devera ser a po                                                                               
                                   eletrostatica que garante uma protecao contra                                                                                
                                   ferrugem e corrosao.                                                                                                         
                                   Anti-chamas.                                                                                                                 
                                   Anti-ferrugem/Anti-corrosao.                                                                                                 
                                   Totalmente reciclavel.                             ___________________ _______________ _________________                     

  24     2,0000 UNIDADE    35087   QUADRO DE AVISOS EM CORTICA                                                                                                  
                                   Quadro com moldura em aluminio anodizado natural                                                                             
                                   fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade;                                                                               
                                   fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e                                                                             
                                   acabamento em cortica aglomerada selada.                                                                                     
                                   Dimensoes:                                                                                                                   
                                   Altura 100 cm                                                                                                                
                                   Largura 150 cm                                     ___________________ _______________ _________________                     

  25     9,0000 UNIDADE    35088   QUADRO MURAL DE FELTRO                                                                                                       
                                   Quadro com moldura em aluminio anodizado natural                                                                             
                                   fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade;                                                                               
                                   fundo do quadro confeccionado em                                                                                             
                                   eucatex, 10mm e acabamento em feltro verde.                                                                                  
                                   Dimensoes:                                                                                                                   
                                   Altura 120 cm                                                                                                                
                                   Largura 90 cm                                      ___________________ _______________ _________________                     

  26     3,0000 UNIDADE    35094   ARMARIO ALTO EM ACO                                                                                                          
                                   Fornecimento e montagem de armarios Altos em Aco,                                                                            
                                   dim 198x090x040cm, todo em chapa 24, com 02 portas                                                                           
                                    de abrir com reforcos internos tipo omega e                                                                                 
                                   puxadores estampados nas portas no sentido                                                                                   
                                   vertical, com acabamento em PVC, contendo 04                                                                                 
                                   prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de                                                                             
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                                   altura do tipo cremalheira, com fechadura                                                                                    
                                   cilindrica e pintura eletrostatica a po.           ___________________ _______________ _________________                     

  27     2,0000 UNIDADE    35095   CONJ LIXEIRA P/COLETA SELETIVA                                                                                               
                                   Conjunto de lixeira para coleta seletiva em fibra                                                                            
                                   de vidro com capacidade para 50 litros. Todos os                                                                             
                                   produtos devem ser fabricados em aco                                                                                         
                                   eletrogalvanizado; material diferenciado do aco                                                                              
                                   comum, devido um processo de galvanizacao que                                                                                
                                   permite uma durabilidade e qualidade apuradas na                                                                             
                                   fabricacao dos produtos. A pintura final devera                                                                              
                                   ser a po eletrostatica que garante uma protecao                                                                              
                                   contra ferrugem e corrosao.                                                                                                  
                                   Anti-chamas.                                                                                                                 
                                   Anti-ferrugem/Anti-corrosao.                                                                                                 
                                   Totalmente reciclaveis.                            ___________________ _______________ _________________                     

  28     4,0000 UNIDADE    35096   ARMARIO ROUPEIRO, 16 PORTAS                                                                                                  
                                   Roupeiros em ao na cor cristal, confeccionados em                                                                            
                                   chapa de ao "22" (0,75mm).                                                                                                   
                                   Os roupeiros em ao sero constitudos de 04 corpos e                                                                           
                                   16 portas; As portas devem possuir venezianas                                                                               
                                   para arejamento e possuir pitao para cadeado;                                                                                
                                   Nao serao aceitas ondulacoes, ressaltos, rebarbas                                                                            
                                   ou imperfeicoes no acabamento dos roupeiros;                                                                                 
                                   Deverao ser tratados contra oxidacao com fosfato                                                                             
                                   de zinco e pintados com tinta especial na cor                                                                                
                                   platina com secagem em estufa;                                                                                               
                                   Apos o processo acima descrito o produto deve                                                                                
                                   seguir para uma estufa de alta temperatura para                                                                              
                                   receber a pintura pelo processo eletrostatico de                                                                             
                                   pintura a po, consolidando a superficie do produto                                                                           
                                   com 50 micra de espessura de tinta, no minimo.                                                                              
                                   Possuir dobradicas internas para evitar                                                                                      
                                   arrombamentos com abertura de 135, pes removiveis                                                                            
                                   com sapatas plasticas niveladoras 3/8".                                                                                      
                                   Dimensoes:                                                                                                                   
                                   Altura: 1945 mm                                                                                                              
                                   Largura: 1230 mm                                                                                                             
                                   Profundidade: 400 mm                                                                                                         
                                   RECOMENDACOES:                                                                                                               
                                   Para fabricacao  indispensavel seguir projeto                                                                                
                                   executivo, detalhamentos e especificacoes                                                                                    
                                   tecnicas.                                                                                                                    
                                   Todas as partes metalicas devem ser unidas entre                                                                             
                                   si por meio de solda, configurando uma estrutura                                                                             
                                   unica, devendo receber tratamento antiferruginoso.                                                                           
                                   Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar                                                                             
                                   juntas e arredondar cantos agudos.                                                                                           
                                   Todas as unidades deverao receber o Selo                                                                                     
                                   Identificador de Controle de Qualidade do                                                                                    
                                   fabricante e a garantia contra defeitos de                                                                                   
                                   fabricacao de dois anos.                                                                                                     
                                   Serao rejeitados, lotes que apresentarem                                                                                     
                                   desconformidades ou defeitos de                                                                                              
                                   fabricacao.                                                                                                                  
                                   Poderao ser aprovadas variacoes nas                                                                                          
                                   especificacoes, para adequacao aos padroes de cada                                                                           
                                   fabricante, desde que configure melhoria de                                                                                 
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                                   qualidade em relacao as especificacoes originais.  ___________________ _______________ _________________                     

  29     1,0000 UNIDADE    35103   MESA REFEICAO ADULTO                                                                                                         
                                   Mesa circular em revestimento melaminico                                                                                     
                                   texturizado, tampo em 28mm com bordas arredondadas                                                                           
                                   em perfil de PVC 180§, e acabamento em fita de                                                                              
                                   PVC. Estrutura em aco com tratamento anti ferrugem                                                                           
                                   e pintura epoxi.                                                                                                            
                                   O tampo possui diametro de 1m e altura de 71cm.    ___________________ _______________ _________________                     

  30     6,0000 UNIDADE    35105   MESA RETANGULAR 1,80 X 0,80 M                                                                                                
                                   Mesa retangular monobloco, com bordas                                                                                        
                                   arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas                                                                            
                                   retangulares em aco 50x30mm parede 1,2.                                                                                      
                                   O tampo sera confeccionado em MDF de 15mm com                                                                                
                                   re-engrosso de 30mm, revestido em sua face                                                                                   
                                   superior em laminado melaminico pos formavel de                                                                              
                                   0,6mm de                                                                                                                     
                                   espessura na cor salmon (referencia L148),                                                                                   
                                   acabamento de superficie texturizado e                                                                                       
                                   encabecamento de fita de bordo em PVC branco.                                                                                
                                   Acabamento da face inferior em laminado melaminico                                                                           
                                   branco brilhante.                                                                                                           
                                   A fixacao do tampo sera por meio de parafusos                                                                                
                                   auto-atarrachantes de 2 «" x 3/16"                                                                                           
                                   A estrutura em aco recebera pintura eletrostatica                                                                            
                                   com tinta epoxi em po, na cor branca fosca,                                                                                  
                                   polimerizada em estufa.                                                                                                      
                                   Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor                                                                              
                                   branca, fixado a estrutura atraves de encaixe.                                                                               
                                   RECOMENDACOES:                                                                                                               
                                   Todas as partes metalicas devem ser unidas entre                                                                             
                                   si por meio de solda latao, acabamento liso e                                                                                
                                   isento de escorias, configurando uma estrutura                                                                               
                                   unica, devendo                                                                                                               
                                   receber tratamento anti-ferruginoso por                                                                                      
                                   fosfatizacao.                                                                                                                
                                   Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar                                                                            
                                   juntas e arredondar cantos agudos. As pecas                                                                                  
                                   plasticas nao devem apresentar rebarbas, falhas de                                                                           
                                   injecao, ou partes cortantes, devendo ser                                                                                   
                                   utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.                                                                             
                                   A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente                                                                             
                                   pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo                                                                                 
                                   receber acabamento frezado apos colagem,                                                                                     
                                   configurando                                                                                                                 
                                   arredondamento dos bordos.                         ___________________ _______________ _________________                     

  31     2,0000 UNIDADE    35106   POLTRONA DE AMAMENTACAO                                                                                                      
                                   Poltrona em corino branco com estrutura em madeira                                                                           
                                   de pinus e eucalipto de reflorestamento com                                                                                 
                                   imunizacao contra mofo, cupim e microorganismos. A                                                                           
                                   sustentacao do assento e encosto com cintas                                                                                 
                                   elasticas de alta resistencia. O travamento de                                                                               
                                   ESTRUTURA com grampos fixados com grampeadores                                                                               
                                   pneumaticos.                                                                                                                 
                                   Terao sistema de balanco em madeira com molas                                                                                
                                   fixadas com parafusos                                                                                                        
                                   Altura: 100 cm.                                                                                                              
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                                   Largura: 74 cm.                                                                                                              
                                   Profundidade: 80m.                                                                                                           
                                   Altura do assento: 42 cm.                                                                                                    
                                   Espaco livre do assento: 47cm de largura por 47cm                                                                            
                                   profundidade.                                                                                                                
                                   Altura do braco ref. assento: 22 cm.                                                                                         
                                   Espaco livre do encosto: 47cm de largura por 60cm                                                                            
                                   Altura.                                                                                                                      
                                   ACABAMENTO INFERIOR:                                                                                                         
                                   - Tela de Rafia.                                                                                                             
                                   ESPUMAS:                                                                                                                     
                                   - Espuma de poliuretano.                                                                                                     
                                   - Assento: Densidade D-23                                                                                                    
                                   - Braco: Densidade D-20                                                                                                      
                                   - Encostos: Densidade D-20                         ___________________ _______________ _________________                     

  32     4,0000 UNIDADE    35073   MESA DE TRABALHO                                                                                                             
                                   Mesas para professores, medindo 1200x600x750mm em                                                                            
                                   tampo unico, em melamina, com 25mm de espessura,                                                                             
                                   com bordas arredondadas em perfil de PVC, e                                                                                  
                                   acabamento em fita de PVC, sobre estrutura                                                                                   
                                   metalica tubular tripe                                                                                                       
                                   composta por travessas passa-cabos, com garras nas                                                                           
                                   extremidades e furos para a passagem de cabos, em                                                                           
                                   chapa de ao, e laterais com coluna e apoio, tipo                                                                            
                                   "mao francesa", em tubos de aco redondos.                                                                                    
                                   Estrutura em aco, com tratamento anti-ferrugem de                                                                            
                                   decapagem e fosfatizacao, seguido pelo processo de                                                                           
                                   pintura eletrostatica com tinta hibrida de epoxi                                                                            
                                   com poliester em po, com secagem em estufa.                                                                                  
                                   Deverao possuir duas gavetas com rodizios em                                                                                 
                                   metal, e travamento lateral para segredo.                                                                                    
                                   Bandeira frontal em melamina com altura final de                                                                             
                                   50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC , e                                                                           
                                   acabamento em fita de PVC,.                                                                                                 
                                   RECOMENDACOES:                                                                                                               
                                   Para fabricacao e indispensavel seguir projeto                                                                               
                                   executivo, detalhamentos e especificacoes                                                                                    
                                   tecnicas.                                                                                                                    
                                   Todas as partes metalicas devem ser unidas entre                                                                             
                                   si por meio de solda, configurando uma estrutura                                                                             
                                   unica, devendo receber tratamento antiferruginoso.                                                                           
                                   Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar                                                                            
                                   juntas e arredondar cantos agudos.                                                                                           
                                   Todas as unidades deverao receber o Selo                                                                                     
                                   Identificador de Controle de Qualidade                                                                                       
                                   do fabricante e a garantia contra defeitos de                                                                                
                                   fabricacao de dois anos.                                                                                                     
                                   Serao rejeitados, lotes que apresentarem                                                                                     
                                   desconformidades ou defeitos de fabricacao.                                                                                  
                                   Poderao ser aprovadas variacoes nas                                                                                          
                                   especificacoes, para adequacao aos padroes                                                                                   
                                   de cada fabricante, desde que configure melhoria                                                                             
                                   de qualidade em relacao as especificacoes                                                                                    
                                   originais.                                         ___________________ _______________ _________________                     

  33     6,0000 UNIDADE    35075   CADEIRA DE ALIMENTACAO                                                                                                       
                                   Cadeira para alimentacao com bandeija removivel                                                                              
                                   com garras laterais facilmente acionaveis. Devera                                                                            
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                                   possuir pedanas (apoio para os pes da crianca) em                                                                            
                                   plastico, encosto e assento em tecido plastico                                                                               
                                   laminado colorido e acolchoado de facil limpeza.                                                                             
                                   Estrutura tubular em ferro de 3/4 pintado com                                                                                
                                   pintura eletrostatica na cor branca, projetada                                                                               
                                   para manter a estabilidade e travas em arco para                                                                             
                                   maior sustentacao. Cinto de seguranca de cinco                                                                               
                                   pontos em nylon lavavel.                                                                                                     
                                   Altura final do produto: 105 cm                                                                                              
                                   Comprimento: 56 cm                                                                                                           
                                   Largura: 68 cm                                     ___________________ _______________ _________________                     

  34    48,0000 UNIDADE    35084   CADEIRA P/CRIANCAS DE 5 A 6 AN                                                                                               
                                   O assento e encosto das cadeiras serao revestidos                                                                            
                                   de laminado melaminico de varias cores (amarelo,                                                                             
                                   azul e vermelho) e fixados atraves de rebites POP.                                                                           
                                    A estrutura sera em tubo de ó" com soldagem                                                                                 
                                   eletronica, pintura eletrostatica na cor branca.                                                                             
                                   As cadeiras possuem sapatas em polipropileno                                                                                 
                                   copolimero, injetados, na mesma cor e tonalidade                                                                             
                                   da tinta de acabamento, fixadas a estrutura                                                                                  
                                   atraves de encaixe. "Parafusos de fixacao do                                                                                 
                                   tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4",                                                                                   
                                   zincados.                                                                                                                    
                                   Medidas:                                                                                                                     
                                   Altura do assento da cadeira ao chao: 37,5cm                                                                                 
                                   Altura total: 67,5cm                                                                                                         
                                   Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm                                                                                            
                                   Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm                                                                                            
                                   RECOMENDAES:                                                                                                                 
                                   Para fabricacao  indispensavel seguir projeto                                                                                
                                   executivo, detalhamentos e especificacoes                                                                                    
                                   tecnicas.                                                                                                                    
                                   Todas as partes metalicas devem ser unidas entre                                                                             
                                   si por meio de solda, configurando uma estrutura                                                                             
                                   unica, devendo receber tratamento antiferruginoso.                                                                           
                                   Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar                                                                            
                                   junta e arredondar cantos agudos.                                                                                            
                                   Todas as unidades deverao receber o Selo                                                                                     
                                   Identificador de Controle de Qualidade do                                                                                    
                                   fabricante e a garantia contra defeitos de                                                                                   
                                   fabricacao de dois anos.                                                                                                     
                                   Serao rejeitados, lotes que apresentarem                                                                                     
                                   desconformidades ou defeitos de fabricacao.                                                                                  
                                   Poderao ser aprovadas variacoes nas                                                                                          
                                   especificacoes, para adequacao aos padroes de cada                                                                           
                                   fabricante, desde que configure melhoria de                                                                                 
                                   qualidade em relacao as especificacoes originais.  ___________________ _______________ _________________                     

  35    40,0000 UNIDADE    35091   CADEIRA P/CRIANCAS DE 2 A 4 AN                                                                                               
                                   O assento e encosto das cadeiras serao revestidos                                                                            
                                   de laminado melaminico amarelo gema (referencia L                                                                            
                                   189) e fixados atraves de rebites POP. A estrutura                                                                           
                                   sera em tubo de ó" com soldagem eletronica,                                                                                 
                                   pintura eletrostatica na cor branca.                                                                                         
                                   As cadeiras possuem sapatas em polipropileno                                                                                 
                                   copolimero, injetados, na mesma cor e tonalidade                                                                             
                                   da tinta de acabamento, fixadas a estrutura                                                                                  
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                                   atraves de encaixe.                                                                                                          
                                   "Parafusos de fixacao do tampo, auto-atarrachantes                                                                           
                                   de 3/16" x 3/4", zincados.                                                                                                  
                                   Altura do assento da cadeira ao chao: 29 cm                                                                                  
                                   Altura total: 59 cm                                                                                                          
                                   Assento da cadeira: 24 cm x 24 cm                                                                                            
                                   Encosto da cadeira: 24 cm x 16 cm                                                                                            
                                   RECOMENDACOES:                                                                                                               
                                   Para fabricacao  indispensavel seguir projeto                                                                                
                                   executivo, detalhamentos e especificacoes                                                                                    
                                   tecnicas.                                                                                                                    
                                   Todas as partes metalicas devem ser unidas entre                                                                             
                                   si por meio de solda, configurando uma estrutura                                                                             
                                   unica, devendo receber tratamento antiferruginoso.                                                                           
                                   Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar                                                                             
                                   juntas e arredondar cantos agudos.                                                                                           
                                   Todas as unidades deverao receber o Selo                                                                                     
                                   Identificador de Controle de Qualidade do                                                                                    
                                   fabricante e a garantia contra defeitos de                                                                                   
                                   fabricacao de dois anos.                                                                                                     
                                   Serao rejeitados, lotes que apresentarem                                                                                     
                                   desconformidades ou defeitos de fabricacao.                                                                                  
                                   Poderao ser aprovadas variacoes nas                                                                                          
                                   especificacoes, para adequacao aos padroes                                                                                   
                                   de cada fabricante, desde que configure melhoria                                                                             
                                   de qualidade em relacao as                                                                                                   
                                   especificacoes originais.                          ___________________ _______________ _________________                     

  36    12,0000 UNIDADE    35097   CADEIRA P/CRIANCAS DE 4 A 6 AN                                                                                               
                                   O assento e encosto das cadeiras serao revestidos                                                                            
                                   de laminado melaminico verde citrino (referencia                                                                             
                                   L111) e fixados atraves de rebites POP. A                                                                                    
                                   estrutura sera em tubo de ó com soldagem                                                                                     
                                   eletronica, pintura eletrostatica na cor branca.                                                                             
                                   As cadeiras possuem sapatas em polipropileno                                                                                 
                                   copolimero, injetados, na mesma cor e tonalidade                                                                             
                                   da tinta de acabamento, fixadas a estrutura                                                                                  
                                   atraves de encaixe.                                                                                                          
                                   Parafusos de fixacao do tampo, auto-atarrachantes                                                                            
                                   de 3/16" x 3/4", zincados.                                                                                                  
                                   Medidas:                                                                                                                     
                                   Altura do assento da cadeira ao chao: 37,5cm                                                                                 
                                   Altura total: 67,5cm                                                                                                         
                                   Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm                                                                                            
                                   Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm                                                                                            
                                   RECOMENDACOES:                                                                                                               
                                   Para fabricacao  indispensavel seguir projeto                                                                                
                                   executivo, detalhamentos e especificacoes                                                                                    
                                   tecnicas.                                                                                                                    
                                   Todas as partes metalicas devem ser unidas entre                                                                             
                                   si por meio de solda, configurando uma estrutura                                                                             
                                   unica, devendo receber tratamento antiferruginoso.                                                                           
                                   Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar                                                                            
                                   junta e arredondar cantos agudos.                                                                                            
                                   Todas as unidades deverao receber o Selo                                                                                     
                                   Identificador de Controle de Qualidade do                                                                                    
                                   fabricante e a garantia contra defeitos de                                                                                   
                                   fabricacao de dois anos.                                                                                                     
                                   Sero rejeitados, lotes que apresentarem                                                                                      
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                                   desconformidades ou defeitos de fabricacao.                                                                                  
                                   Poderao ser aprovadas variacoes nas                                                                                          
                                   especificacoes, para adequacao aos padroes de cada                                                                           
                                    fabricante, desde que configure melhoria de                                                                                 
                                   qualidade em relao as especificacoes originais.    ___________________ _______________ _________________                     

  37    12,0000 UNIDADE    35098   CADEIRA INFORMAT CRIANCA/5-6AN                                                                                               
                                   Cadeira para criancas de 5 a 6 anos - sala de                                                                                
                                   informatica.                                                                                                                 
                                   Poltronas giratorias sem bracos, espaldar medio,                                                                             
                                   assento e encosto em compensado multilaminado                                                                                
                                   anatomico, espuma de poliuretano injetada em                                                                                 
                                   densidade de 40 a 50kg/m, com apoio dorso lombar,                                                                            
                                   com capa de polipropileno anti-alergico em alta                                                                              
                                   resistencia a propagacao de rasgos alem de baixa                                                                             
                                   deformacao.                                                                                                                  
                                   Solidez a luz classe 5, pilling padrao 5, peso                                                                               
                                   280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e                                                                                   
                                   regulagem permanente-gas, base em aco com 5                                                                                  
                                   hastes, pintura em epoxi po na cor preta, encosto                                                                            
                                   em 7 posicoes na altura, rodizio duplos em nylon,                                                                            
                                   revestimento em tecido azul, fogo retardante.                                                                                
                                   Altura e profundidade do encosto por manipulo ou                                                                             
                                   alavanca. Regulagem de altura a                                                                                              
                                   gas, estrela em aco com capa                                                                                                 
                                   plastica,nylon,aluminio ou cromada. Acabamento das                                                                           
                                   capas de protecao e estrutura na cor preta.                                                                                 
                                   Core: Azul                                                                                                                   
                                   Revestimento: tecido                                                                                                         
                                   OBS: as cadeiras devem ter a certificacao da ABNT                                                                            
                                   13.962 e ter garantia de 5(cinco)anos.                                                                                       
                                   Medidas:                                                                                                                     
                                   Altura do assento da cadeira ao chao: 37,5cm                                                                                 
                                   Altura total: 67,5cm                                                                                                         
                                   Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm                                                                                            
                                   Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm                                                                                            
                                   RECOMENDACOES:                                                                                                               
                                   Para fabricacao e indispensavel seguir projeto                                                                               
                                   executivo, detalhamentos e especificacoes                                                                                    
                                   tecnicas.                                                                                                                    
                                   Todas as partes metalicas devem ser unidas entre                                                                             
                                   si por meio de solda, configurando uma estrutura                                                                             
                                   unica,devendo receber tratamento antiferruginoso.                                                                            
                                   Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar                                                                            
                                   juntas e arredondar cantos agudos.                                                                                           
                                   Todas as unidades deverao receber o Selo                                                                                     
                                   Identificador de Controle de Qualidade do                                                                                    
                                   fabricante e a garantia contra defeitos de                                                                                   
                                   fabricacao de dois anos.                                                                                                     
                                   Serao rejeitados, lotes que apresentarem                                                                                     
                                   desconformidades ou defeitos de                                                                                              
                                   fabricacao.                                                                                                                  
                                   Poderao ser aprovadas variacoes nas                                                                                          
                                   especificacoes, para adequacao aos padroes de cada                                                                           
                                   fabricante, desde que configure melhoria de                                                                                 
                                   qualidade em relacao as especificacoes originais.  ___________________ _______________ _________________                     

  38     4,0000 UNIDADE    35100   CADEIRA PARA REFEICAO ADULTO                                                                                                 
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                                   Cadeira fixa empilhavel, injetada em popliuretano                                                                            
                                   para uso adulto.                                                                                                             
                                   Estrutura fixa, quatro pes em tubo de aco oval                                                                               
                                   16x30, com sapatas deslizantes em nylon.                                                                                     
                                   Acabamento da estrutura com tratamento de                                                                                    
                                   fosfatizacao e pintura eletrostatica                                                                                         
                                   Empilhamento maximo recomendado: seis unidades.                                                                              
                                   Cores: Diversas.                                                                                                             
                                   Revestimento: Polipropileno                        ___________________ _______________ _________________                     

  39    48,0000 UNIDADE    35101   MESA INDIV P/CRIANCA 5 A 6 AN                                                                                                
                                   Mesas confeccionadas em tubo industrial de 1                                                                                 
                                   1/4",com soldagem eletronica MIG, pintura                                                                                    
                                   eletrostatica com tratamento anti-ferruginoso na                                                                             
                                   cor branca,                                                                                                                  
                                   Tampo em MDF revestido em laminado melaminico de                                                                             
                                   varias cores (amarelo, azul e vermelho),                                                                                     
                                   encabecado com fitas de bordo de poliestireno de                                                                             
                                   1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo                                                                           
                                   " Hot Melting"                                                                                                              
                                   Medidas:                                                                                                                     
                                   Altura da mesa: 60 cm                                                                                                        
                                   Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base                                                                                
                                   maior - 60cm x base menor - 40 cmx largura - 40cm  ___________________ _______________ _________________                     

  40    10,0000 UNIDADE    35102   MESA P/CRIANCA 2 A 4 ANOS                                                                                                    
                                   Mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4"                                                                            
                                   com soldagem eletronica MIG, pintura eletrostatica                                                                           
                                   com tratamento anti-ferruginoso na cor branca,                                                                              
                                   Tampo em MDF 18mm revestido em laminado melaminico                                                                           
                                   amarelo gema (referencia L 189), com bordas                                                                                 
                                   coladas em PVC na cor branca.                                                                                                
                                   Medidas:                                                                                                                     
                                   Altura da mesa: 54 cm                                                                                                        
                                   Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 70 cm x 70                                                                           
                                   cm                                                                                                                          
                                   RECOMENDACOES:                                                                                                               
                                   Para fabricacao  indispensavel seguir projeto                                                                                
                                   executivo, detalhamentos e especificacoes                                                                                    
                                   tecnicas.                                                                                                                    
                                   Todas as partes metalicas devem ser unidas entre                                                                             
                                   si por meio de solda, configurando uma estrutura                                                                             
                                   unica, devendo receber tratamento antiferruginoso.                                                                           
                                   Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar                                                                            
                                   juntas e arredondar cantos agudos.                                                                                           
                                   Todas as unidades deverao receber o Selo                                                                                     
                                   Identificador de Controle de Qualidade do                                                                                    
                                   fabricante e a garantia contra defeitos de                                                                                   
                                   fabricacao de dois anos.                                                                                                     
                                   Sero rejeitados, lotes que apresentarem                                                                                      
                                   desconformidades ou defeitos de fabricacao.                                                                                  
                                   Poderao ser aprovadas variacoes nas                                                                                          
                                   especificacoes, para adequacao aos padroes de cada                                                                           
                                   fabricante, desde que configure melhoria de                                                                                 
                                   qualidade em relacao as especificacoes originais.  ___________________ _______________ _________________                     

  41     3,0000 UNIDADE    35104   MESA CRIANCAS 4 A 6 ANOS                                                                                                     
                                   Mesas confeccionadas em tubo industrial de 1                                                                                 
                                   1/4",com soldagem eletronica MIG, pintura                                                                                    
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                                   eletrostatica com tratamento anti-ferruginoso na                                                                             
                                   cor branca,                                                                                                                  
                                   Tampo em MDF revestido em laminado melaminico                                                                                
                                   verde citrino (referencia L111), encabecado com                                                                              
                                   fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de                                                                                   
                                   espessura na cor preta colado com adesivo " Hot                                                                              
                                   Melting"                                                                                                                     
                                   Medidas:                                                                                                                     
                                   Altura da mesa: 60 cm                                                                                                        
                                   Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80                                                                            
                                   cm                                                                                                                           
                                   RECOMENDACOES:                                                                                                               
                                   Para fabricacao e indispensavel seguir projeto                                                                               
                                   executivo, detalhamentos e especificacoes                                                                                    
                                   tecnicas.                                                                                                                    
                                   Todas as partes metalicas devem ser unidas entre                                                                             
                                   si por meio de solda, configurando uma estrutura                                                                             
                                   unica, devendo receber tratamento antiferruginoso.                                                                           
                                   Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar                                                                            
                                   junta e arredondar cantos agudos.                                                                                            
                                   Todas as unidades deverao receber o Selo                                                                                     
                                   Identificador de Controle de Qualidade do                                                                                    
                                   fabricante e a garantia contra defeitos de                                                                                   
                                   fabricacao de dois anos.                                                                                                     
                                   Serao rejeitados, lotes que apresentarem                                                                                     
                                   desconformidades ou defeitos de fabricacao.                                                                                  
                                   Poderao ser aprovadas variacoes nas                                                                                          
                                   especificacoes, para adequacao aos padroes de cada                                                                           
                                   fabricante, desde que configure melhoria de                                                                                 
                                   qualidade em relacao as especificacoes originais.  ___________________ _______________ _________________                     

  42     1,0000 UNIDADE    35119   BALANCA DE PRATO, CAPAC 15KG                                                                                                 
                                   Balanca de prato com capacidade para 15 kg                                                                                   
                                   Modelo: Digital com Bateria e memorizacao e                                                                                  
                                   subtracao automatica da tara                                                                                                 
                                   Capacidade: 15 kg                                                                                                            
                                   Dimensoes minimas do prato: 383 x 248 mm                                                                                     
                                   Dimensoes finais: 105 x 305 x 280 mm                                                                                         
                                   Alimentacao: 110 - 220 Vca com variacao maxima de                                                                            
                                   -15% a +10% - 50/60 hz                                                                                                       
                                   Bateria recarregavel, que avisa quando a carga                                                                               
                                   esta se esgotando, autonomia para 80 horas, e                                                                                
                                   recarregador de bateria com seletor de voltagem                                                                              
                                   110/220V.                                                                                                                    
                                   Visor de cristal liquido garantindo perfeita                                                                                 
                                   visualizacao mesmo em ambientes de iluminacao                                                                                
                                   intensa; Prato retangular com borda, em material                                                                             
                                   plastico, que amplia a area de pesagem e garante                                                                             
                                   total segurana na operacao com mercadorias a                                                                                 
                                   granel.                                            ___________________ _______________ _________________                     

  43     1,0000 UNIDADE    5394    CENTRIFUGA                                                                                                                   
                                   Especificacoes tecnicas/ Potencia : 800 W                                                                                    
                                   Especificacoes tecnicas/ Coletor de polpa : 2 l                                                                              
                                   Especificacoes tecnicas/ Frequencia : 50/60 Hz                                                                               
                                   Especificacoes tecnicas/ Comprimento do cabo : 1,2                                                                           
                                    m/ 1,2 m                                                                                                                    
                                   Especificacoes do design/ Suporte e grampos :                                                                                
                                   Alumnio escovado                                                                                                             
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                                   Especificacoes do design/ Tubo para polpa : Aco                                                                              
                                   inoxidavel                                                                                                                   
                                   Especificacoes do design/ Cores disponiveis :                                                                                
                                   Aluminio escovado/ Aluminio escovado                                                                                         
                                   Acessorios/ Jarra de suco : 1.500 ml                                                                                         
                                   Potencia do Juicer: 800W                                                                                                     
                                   Volume: 0.0380 m                                                                                                             
                                   Cor: ALUMINIO                                                                                                                
                                   Tenso: 110V                                        ___________________ _______________ _________________                     

  44     8,0000 UNIDADE    3746    APARELHO DE SOM                                                                                                              
                                   Aparelho de Micro system com karaoke, entrada para                                                                           
                                    USB e para cartao de memoria com as seguintes                                                                               
                                   caracteristicas:                                                                                                             
                                   -Entrada USB 1.0/2.0(full speed)                                                                                             
                                   -Entrada para cartao de memoria: MMC, SD, MS                                                                                 
                                   -Radio AM e FM estereo com sintonia digital                                                                                  
                                   -Compativel com VCD, CD, CD-R, CD-RW                                                                                         
                                   -Reproduz vdeo no formato MPEG4 e CDs musicais em                                                                            
                                   arquivos MP3 e WMA                                                                                                           
                                   -Saida S-video, video componente, vdeo composto                                                                              
                                   -Saida de audio digital coaxial                                                                                              
                                   -Dolby digital(AC3) e DTS                                                                                                    
                                   -Funcao program, repeat, zoom, play, go to, pause                                                                            
                                   e protetor de tela                                                                                                           
                                   -Saida para fones de ouvido                                                                                                  
                                   -Potencia: 50W                                     ___________________ _______________ _________________                     

  45     1,0000 UNIDADE    3132    SECADORA DE ROUPAS                                                                                                           
                                    Duto de exausto                                                                                                             
                                    Sistema anti-rugas                                                                                                          
                                    Secagem por tombamento auto-reversvel                                                                                       
                                    Seletor de temperatura de secagem                                                                                           
                                    Seca 10Kg de roupas centrifugadas                                                                                           
                                    Consumo de energia: 0,2 kWh                                                                                                 
                                    Voltagem: 110V ou 220V (no  bivolt)                                                                                         
                                    Cor: branco                                                                                                                 
                                    Dimenses aproximadas: 85x60x54cm (AxLxP)                                                                                    
                                    Peso aproximado: 30Kg                                                                                                       
                                   OBS:                                                                                                                         
                                   1- Todos os equipamentos acima relacionados devero                                                                           
                                   atender a                                                                                                                   
                                   referncias de mercado (comercializado em                                                                                     
                                   prateleira), utilizando                                                                                                      
                                   marcas nacionais e focar em produtos que sejam                                                                               
                                   regulados                                                                                                                    
                                   compulsoriamente.                                                                                                            
                                   2- Todos os equipamentos acima relacionados devero                                                                           
                                   possuir os selos de                                                                                                         
                                   eficincia relacionados ao seu desempenho e                                                                                   
                                   identificao de                                                                                                               
                                   certificao compulsria.                                                                                                       
                                   3- A etiquetagem determina a reduo no consumo de                                                                             
                                   energia eltrica em                                                                                                           
                                   eletrodomsticos.                                   ___________________ _______________ _________________                     

  46     2,0000 UNIDADE    3808    BATEDEIRA                                                                                                                    
                                   Caracteristicas do produto                                                                                                   
                                   -Potencia : 300 W                                                                                                            
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                                   -Consumo : 0.002 KWh por hora                                                                                                
                                   -Velocidades : 5 e Turbo                                                                                                     
                                   -Tigela com capacidade para: 3,5 l e giro                                                                                    
                                   automatico                                                                                                                   
                                   -Batedores para massas leves e pesadas, ejetor de                                                                            
                                   batedores                                                                                                                    
                                   -Usada manualmente: pode ser usada manualmente,                                                                              
                                   sem ter de parar o processo.                                                                                                 
                                   -Prendedor de fio                                  ___________________ _______________ _________________                     

  47     3,0000 UNIDADE    3924    AR CONDICIONADO                                                                                                              
                                   Aparelho de Ar Condicionado Split 18000 BTUs                                                                                 
                                   Display digital que indica a temperatura ambiente.                                                                           
                                   Comando total das operacoes no controle remoto.                                                                              
                                   Consumo aproximado de 1100W com compressor                                                                                   
                                   Rotativo                                                                                                                     
                                   Filtro Anti-Acaro, anti-fungo e anti-bacterias.                                                                              
                                   Vazao de ar 800m/h.                                                                                                          
                                   Dimensoes internas aproximadas do produto (L x A x                                                                           
                                   P): 125 x 33 x 23 cm.                                                                                                       
                                   Peso interno aproximado: 18 kg                     ___________________ _______________ _________________                     

  48     1,0000 UNIDADE    10277   AR CONDICIONADO-1                                                                                                            
                                   Aparelho de Ar Condicionado Split 12000 BTUS                                                                                 
                                   Display digital que indica a temperatura ambiente.                                                                           
                                   Comando total das operacoes no controle remoto.                                                                              
                                   Consumo aproximado de 1100W com compressor                                                                                   
                                   Rotativo Filtro Anti-Acaro, anti-fungo e                                                                                     
                                   anti-bacterias.                                                                                                              
                                   Vazao de ar 600m/h.                                                                                                          
                                   Dimensoes internas aproximadas do produto (L x A x                                                                           
                                   P): 125 x 33 x 23 cm.                                                                                                       
                                   Peso interno aproximado: 18 kg                     ___________________ _______________ _________________                     

  49     1,0000 UNIDADE    23189   LIQUIDIFICADOR.                                                                                                              
                                   Utilidade: Triturar produtos diversos com adicao                                                                             
                                   de liquido.                                                                                                                  
                                   Altura (mm): 750                                                                                                             
                                   Frente (mm): 260                                                                                                             
                                   Fundo (mm): 220                                                                                                              
                                   Peso (Kg): 10,3                                                                                                              
                                   Motor (cv): «                                                                                                                
                                   Capacidade (l): 8                                                                                                            
                                   Voltagem (v): 110/220                                                                                                        
                                   Consumo (kw/h): 0,75                               ___________________ _______________ _________________                     

  50     2,0000 UNIDADE    35107   GELADEIRA FROSTFREE 410L                                                                                                     
                                   Capacidade Total de Armazenamento: 410 L                                                                                    
                                   Capacidade Liq. Congelador: 100L                                                                                            
                                   Capacidade Lq. Refrigerador: 310 L                                                                                          
                                   Capacidade Total Bruta: 400 L                                                                                               
                                   Capacidade Bruta Congelador: 100 L                                                                                          
                                   Capacidade Bruta Refrigerador: 300 L                                                                                        
                                   Tensao: 110V ou 220V                                                                                                        
                                   Frequencia: 60 Hz                                                                                                           
                                   Consumo: 58,1 KWh/mes (110V)                                                                                                
                                   Consumo: 58,1 KWh/mes (220V)                                                                                                
                                   Cor: branco  (linha branca)                                                                                                 
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                                   Dimensoes aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm (AxLxP)                                                                            
                                   Peso aproximado: 84,5Kg                            ___________________ _______________ _________________                     

  51     2,0000 UNIDADE    35109   BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO                                                                                                 
                                   Bebedouro eletrico conjugado, potencia 120-145 w,                                                                            
                                   para agua gelada.                                                                                                            
                                   Gabinete em aco carbono pre-tratado contra                                                                                   
                                   corrosao e pintura epoxi a po;                                                                                               
                                   Tres torneiras em latao cromado, duas de jato para                                                                           
                                   boca e a outra para copo todas com regulagem;                                                                               
                                   Duas Pias em aco inoxidavel polido; Filtro de agua                                                                           
                                   com carvao ativado e vela sinterizada;                                                                                      
                                   Reservatorio de agua em aco inoxidavel com                                                                                   
                                   serpentina externa;                                                                                                          
                                   Termostato para ajuste da temperatura de 4 a 15C;                                                                            
                                   Dimensoes: Altura: 960mm Largura:660mm                                                                                       
                                   Profundidade:290mm; Altura da parte conjugada:                                                                               
                                   650mm;                                             ___________________ _______________ _________________                     

  52     1,0000 UNIDADE    35112   FREEZER HORIZONTAL 420L                                                                                                      
                                   Freezer 420L horizontal - linha branca                                                                                       
                                   Capacidade de Armazenamento:                                                                                                 
                                   Garrafa 290ml: 526                                                                                                          
                                   Garrafa 600ml: 306                                                                                                          
                                   Pet 600ml: 306                                                                                                              
                                   Pet 1 litro: 194                                                                                                            
                                   Pet 1,5 litro: 132                                                                                                          
                                   Pet 2 litros: 108                                                                                                           
                                   Lata 350ml: 776                                                                                                             
                                   Capacidade bruta: 419 litros                                                                                                
                                   Capacidade lquida: 419 litros                                                                                               
                                   Faixa de operacao (Dupla Acao):                                                                                              
                                   Funcao Refrigerada: 2§C a 8§C                                                                                               
                                   Funcao Freezer: -18§C a -22§C                                                                                               
                                   Dimensoes aprox. do produto (externa):                                                                                      
                                   94,4x133,1x69 cm (AxLxP)                                                                                                     
                                   Dimensoes aprox. do produto (interna):                                                                                      
                                   71,5x122,2x51,5 cm (AxLxP)                                                                                                   
                                   Peso aprox. do produto: 69kg                       ___________________ _______________ _________________                     

  53     1,0000 UNIDADE    35113   CAFETEIRA ELETRICA 1,7L                                                                                                      
                                   Tipo de cafeteira: Eletrica                                                                                                  
                                   Capacidade (quantas xicaras prepara): 1,7L - 20                                                                              
                                   cafezinhos de 80ml                                                                                                           
                                   Potencia (W): 1000 W                                                                                                         
                                   Voltagem: 110V, 220V                                                                                                         
                                   Dimensoes aproximadas do produto (cm) - AxLxP:                                                                               
                                   22x18x38cm                                                                                                                   
                                   Peso liq. aproximado do produto (kg): 1,8Kg        ___________________ _______________ _________________                     

  54     1,0000 UNIDADE    35115   MULTIPROCESSADOR                                                                                                             
                                   Capacidade (em litros): 1000 ml                                                                                             
                                   Conteudo da Embalagem: 1 Base( motor ); 4 Copos                                                                             
                                   de 450ml; 4 Aneis coloridos para personalizar os                                                                             
                                   copos; 4 Tampas para armazenar; 1 Copo 200ml; 2                                                                              
                                   Tampas para polvilhar; 1 Lamina plana; 1 Lamina                                                                              
                                   dupla; 1 Jarra (1litro ); 1 Filtro; 1 Pilao; 1                                                                               
                                   Tampa; 1 Sobretampa.                                                                                                         
                                   Cor: Preto / Prata                                                                                                          

Pregão 151/2014  49/53



                                   Dimensoes aproximadas do produto (cm) - AxLxP:                                                                              
                                   24x27x29cm                                                                                                                   
                                   Funcoes: corta, moi, tritura, mistura, alem de                                                                              
                                   preparar sucos, vitaminas, pures e omeletes.                                                                                 
                                   Garantia do Fornecedor: 3 meses                                                                                             
                                   Material lamina: inox                                                                                                       
                                   Peso liq. aproximado do produto (kg): 3,09 kg                                                                               
                                   Potencia (W): 260 Watts (110V); 230 Watts(220V)                                                                             
                                   Velocidades: 1 Velocidade                         ___________________ _______________ _________________                     

  55     2,0000 UNIDADE    35116   BEBEDOURO ELETRICO 960X335X290                                                                                               
                                   Bebedouro eletrico individual, com refrigeracao,                                                                             
                                   potencia 120-145 w, para agua gelada                                                                                         
                                   Gabinete em aco carbono pre-tratado contra                                                                                   
                                   corrosao e pintura epoxi a po;                                                                                               
                                   Duas torneiras em latao cromado, uma de jato para                                                                            
                                   boca e a outra para copo ambas com regulagem;                                                                                
                                   Pia em aco inoxidavel polido; Filtro de agua com                                                                             
                                   carvao ativado e vela sinterizada;                                                                                           
                                   Reservatorio de agua em aco inoxidavel com                                                                                   
                                   serpentina externa; Termostato para ajuste da                                                                                
                                   temperatura de 4 a 15C;                                                                                                      
                                   Dimensoes: Altura:960mm Largura:335mm                                                                                        
                                   Profundidade:290mm;                                ___________________ _______________ _________________                     

  56     1,0000 UNIDADE    35118   FOGAO INDUST 06 BOCAS 52X90X80                                                                                               
                                   Fogao industrial 06 bocas queimadores duplos com                                                                             
                                   forno de camara e banho maria acoplados                                                                                      
                                   O tamanho das bocas sera de 30x30cm, 6 bocas e 3                                                                             
                                   queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/                                                                            
                                   chapa ou banho maria e c/ 2 fornos, Medida total                                                                             
                                   52x090x080                                         ___________________ _______________ _________________                     

  57     2,0000 UNIDADE    35121   MICROONDAS 27L                                                                                                               
                                   Microondas 27L - linha branca                                                                                                
                                   Display Digital                                                                                                              
                                   Potencia de Saida: 1500 W                                                                                                   
                                   Cores: branco                                                                                                               
                                   Capacidade: 27 litros                                                                                                       
                                   Dimensoes aproximadas: 51x31x39cm (AxLxP)                                                                                   
                                   Peso aproximado: 15,3Kg                           ___________________ _______________ _________________                     

  58     1,0000 UNIDADE    35122   MAQUINA DE LAVAR ROUPAS - 8KG                                                                                                
                                   Maquina de lavar roupa capacidade de 8kg - Linha                                                                             
                                   branca                                                                                                                       
                                   Capacidade de roupa seca: 8Kg                                                                                               
                                   Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 0.25 kWh                                                                              
                                   (220V)                                                                                                                       
                                   Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mes (110V) /                                                                            
                                   7.83 kWh/mes (220V)                                                                                                          
                                   Cor: branca                                                                                                                 
                                   Potencia: 550.0 W (110/220V)                                                                                                
                                   Rotacao do Motor - Centrifugacao: 750 rpm                                                                                   
                                   Dimensoes aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP)                                                                                
                                   Peso aproximado: 40,5Kg                           ___________________ _______________ _________________                     

  59     3,0000 UNIDADE    35123   PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERAD                                                                                               
                                   Bandeja coletora removivel                                                                                                  
                                   Capacidade (em litros): 3 L                                                                                                 
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                                   Composicao/Material: Poliestireno de Alto Impacto                                                                           
                                   Cor: Branca                                                                                                                 
                                   Dimensoes aproximadas do produto (cm) - AxLxP:                                                                              
                                   5,5Kg                                                                                                                        
                                   Funcoes: Tripla Filtragem                                                                                                   
                                   Garantia do Fornecedor: 12 meses                                                                                            
                                   Modo de filtragem: 3 estagios de filtragem:                                                                                 
                                   filtragem mecanica atraves de elemento de                                                                                    
                                   Polipropileno Melt Blow*; filtragem por absorcao                                                                             
                                   atraves de Carvao Ativado com Prata Coloidal e                                                                               
                                   Filtragem Mecanica com elemento de Polipropileno                                                                             
                                   Melt Blow com poros de 5 m para realizar a                                                                                   
                                   filtragem final da agua.                                                                                                     
                                   Opcoes de temperatura: Agua gelada e natural                                                                                
                                   Peso liq. aproximado do produto (kg): 6 Kg                                                                                  
                                   Potencia (W): 85 W                                                                                                          
                                   Referencia do Modelo: FKPAE                                                                                                 
                                   Torneiras: 1 torneira de Agua Natural e 1                                                                                   
                                   torneira de Agua Gelada                                                                                                      
                                   Voltagem: Bivolt                                  ___________________ _______________ _________________                     

  60     1,0000 UNIDADE    35124   GELADEIRA FROSTFREE 250L                                                                                                     
                                   Geladeira de uso domestico frostfree 250L - linha                                                                            
                                   branca                                                                                                                       
                                   Capacidade Total de Armazenamento: 250 l                                                                                    
                                   Capacidade Liq. Congelador: 30 l                                                                                            
                                   Capacidade Liq. Refrigerador: 220 l                                                                                         
                                   Capacidade Total Bruta: 250 l                                                                                               
                                   Capacidade Bruta Congelador: 31 l                                                                                           
                                   Capacidade Bruta Refrigerador: 220l                                                                                         
                                   Frequencia: 60Hz                                                                                                            
                                   Consumo: 22,8 KWh/mes (110V)                                                                                                
                                   Consumo: 22,8 KWh/mes (220V)                                                                                                
                                   Cor: branco                                       ___________________ _______________ _________________                     

  61     1,0000 UNIDADE    35125   FOGAO 4 BOCAS                                                                                                                
                                   Fogao de 04 bocas, domestico, linha branca.                                                                                  
                                   Volume do forno: 62,3 litros                                                                                                 
                                   Classificacao Energetica Mesa/forno: A/B                                                                                     
                                   Mesa                                                                                                                         
                                   - Queimador normal (1,7 kW): 3                                                                                               
                                   - Queimador famlia (2 kW): 1                                                                                                 
                                   Forno                                                                                                                        
                                   - Queimador do forno 2,4                                                                                                     
                                   Dimensoes aproximadas: 87x51x63cm (AxLxP)                                                                                   
                                   Peso aproximado: 28,4Kg                           ___________________ _______________ _________________                     

  62     9,0000 UNIDADE    35126   VENTILADOR DE TETO 130W                                                                                                      
                                   Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W                                                                           
                                   de potencia, e 3 velocidades.                                                                                               
                                   Caracteristicas:                                                                                                             
                                   Comprimento - 48cm                                                                                                           
                                   G Largura - 23,5cm                                                                                                           
                                   G Altura - 26cm                                    ___________________ _______________ _________________                     

  63     3,0000 UNIDADE    35152   LIQUIDIFICADOR 2 VELOCIDADES                                                                                                 
                                   Liquidificador de uso domestico com 2 Velocidades                                                                            
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                                   com Funcao Pulsar / Capacidade para Triturar Gelo  ___________________ _______________ _________________                     

  64     1,0000 UNIDADE    3735    ESPREMEDOR DE FRUTAS                                                                                                         
                                   Espremedor de frutas semi industrial de inox                                                                                 
                                   potencia 1/3HP                                                                                                               
                                   Caracteristicas:                                                                                                             
                                   -Bica e tampa em aluminio.                                                                                                   
                                   -Design industrial.                                                                                                          
                                   -Potencia: 1/3 HP.                                                                                                           
                                   -Velocidade: 1.750 RPM.                                                                                                      
                                   Voltagem: bivolt                                                                                                             
                                   Dimensoes aproximadas: 7,5x34,8x7,5cm (AxLxP)                                                                                
                                   Peso aproximado: 4,4kg                             ___________________ _______________ _________________                     

  65    44,0000 UNIDADE    35077   COLCHONETE PARA REPOUSO                                                                                                      
                                   Colchonete para salas de repouso, nas medidas de                                                                             
                                   185 cm de comprimento x 65 cm de largura e 5 cm de                                                                           
                                   espessura, com revestimento externo resistente em                                                                           
                                   courino na cor azul real, que permita lavagem e                                                                             
                                   secagem rapida, devera ser utilizado nas duas                                                                                
                                   faces.                                                                                                                       
                                   A estrutura interna deve ser feita com lamina de                                                                             
                                   espuma selada D33.                                                                                                           
                                   OBS: Os materiais constituintes deverao possuir                                                                              
                                   protecao dupla: ANTIACARO e ANTIALERGICA           ___________________ _______________ _________________                     

  66     5,0000 UNIDADE    35078   COLCHONETE P/ TROCADOR CRECHE                                                                                                
                                   Colchonete para trocador, nas medidas de 100 cm de                                                                           
                                   comprimento x 60 cm de largura e 3 cm de                                                                                    
                                   espessura, com revestimento externo resistente em                                                                            
                                   couro EVA na cor azul real, que permita lavagem e                                                                            
                                   secagem rapida, devera ser                                                                                                   
                                   utilizado nas duas faces.                                                                                                    
                                   A camada interna deve ser feita com lamina de                                                                                
                                   fibra de poliester.                                                                                                          
                                   OBS: Os materiais constituintes deverao possuir                                                                              
                                   protecao dupla: ANTIACARO e ANTIALERGICA                                                                                     
                                   Embalagem: O colchao devera ser embalado em                                                                                  
                                   plastico transparente de forma a impedir a entrada                                                                           
                                   de poeira e inseto                                 ___________________ _______________ _________________                     

  67     1,0000 UNIDADE    35114   COIFA INDUSTRIAL DE EXAUSTAO                                                                                                 
                                   Sistema eletrostatico, com eliminador de fumaca e                                                                           
                                   odor atraves da ozonizacao do ar;                                                                                           
                                   Nao utiliza a saida externa, nem carvao ativado;                                                                            
                                   Largura da coifa 900X600mm                                                                                                  
                                   Consumo de energia de 75 Watts                                                                                              
                                   Baixo nivel de ruido de 69 Db;                                                                                              
                                   Vazao de 550m/h;                                                                                                            
                                   Tomada de tres pinos de acordo com norma tecnica                                                                            
                                   da ABNT.                                           ___________________ _______________ _________________                     

  68     3,0000 UNIDADE    35120   ESTERILIZADOR P/06 MAMADEIRAS                                                                                                
                                   Esterilizador para 6 mamadeiras para micro-ondas                                                                             
                                   Elimina todas as bacterias nocivas ao bebe.                                                                                  
                                   Esteriliza em apenas 7 minutos ate 6 mamadeiras.                                                                             
                                   Dimensoes: Altura: 18.0 cm | Largura: 20.0 cm                                                                                
                                   Peso do produto: 0.51 kg                                                                                                     
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                                   Idade recomendada: de 0 meses a 2 anos             ___________________ _______________ _________________                     

  69     9,0000 UNIDADE    17293   QUADRO BRANCO                                                                                                                
                                   Quadros brancos tipo lousa magnetica, vertical ou                                                                            
                                   horizontal com moldura flip (abertura frontal) em                                                                            
                                   aluminio anodizado natural fosco, frisado, vista                                                                             
                                   de                                                                                                                           
                                   20x19mm profundidade propria para facilitar trocas                                                                           
                                   do conteudo interno; fundo do quadro                                                                                        
                                   confeccionado em eucatex, 10mm.                                                                                              
                                   Dimensoes:                                                                                                                   
                                   Altura 90 cm                                                                                                                 
                                   Largura 120                                        ___________________ _______________ _________________                     

================================================================================================================================================================

FIRMA PROPONENTE: ________________________________________________________________________________________________________

VALIDADE DA PROPOSTA: ........ dia(s) 

                                    __________________________________________________________
                                               Responsavel pela Firma Proponente
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